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సారంగధర చరిత్ర 
క్రీక్రికయందును టీక యందును ఉదాహారింపబడిన (గ్రంథములు 

అచ్చ తెనుగు రామాయణనూ 

అథర్వణ కారి కావళీ 

అథర్వణ న రాటపర్వముశ్రజీ.చువల బ్ఞ శల 

అనర్హ్య రోఘువము ' 

అన్న ఛూ శా సవా సయు 

అప్పకవీయము 

అమరక్షోళము' 

అమరుకము we 

అలంకార సోరసం గ్రహము 

(చే. 

అస్థ మహిషీ కల్యాణము 

అహోబల పండితీ యము 

అరధనామ సం్యగ్రవాము 

అం(ధ్రపండీత ఫివక్కుల భఫాహిభేవ జము 

- (Ae. చెం, రామమూర్తి) 

ఆంధ్రష్మతిక - సొరస్వతానుబంధము 

ఆంధ్రపద పొరిజబూతము 

ఆర ప్రబంధ కథలు (స సన్ని ధానము 

సూర్య నారాయణ క్యాస్త్రీ) 

ఆంధ్ర ప్రస సన్న రాఘవవిమర్శ 

(జే, వేం. కా కాయ") 

ఆంధ భా పార్గవము 

ఆం ధభా పాను శాసనము 

(మల్లాది సూర్యనారాయణ శాత్రి) 

ఆప్రినిఘంటువు 
ఆము క్రమాల్యద 

డశగాదిసంచిక 

రా త్రరరా నాయణ ము 

ఊోత్తరవారివంశళము 

ట్ "కర హరిశ్చంద్ర 

ఉద్భటాకాభ్యచరిత్ర 

4 
కల చో 

2 
mm చే కాట్రు) 

ఊహ (వే. వేం. కా త్రీ.) 

ఓదార్చు (దీ. పీ. కాము) 

కడుప్రతీపు (వే. (ప్రభాకరశా వ్ర. 
కలగూర~ంప (తిరుపతి వేంకటకవులు.) 

కవికర్థరసాయనము 

కవిరాజమనోరంజనము 

క ళాఫూర్షోదయము 
కళాళ్యాన్ర్రయు ఢా త్రో భు) 

కాటమరాజుకథ 

కాదంబరి 

కొనుందకము 

కాక్యకల్పలత్ర 

కావ్యాలంకార సం గనాము (=నర'న 

. భూపాలీయము) 
కాశీఖండము 

కాళవా స్రీ సీ మాహాత్మ్యము 

కాళిందీక న్యా పరిణయమళ్ళ 
కాళీసహ్నస్రము (తీ. వెం, కవులు) 

కుమారసంభవము (సం 

9 (నన్నిచోడ) 

కుల శేఖరమా హా త్మక్ణము 

కువలయాళ్వ-చరి(త్ర 

క్రీడాభి రోముము 

(శకేవన్ స్ రాయల్ డిక్ పరి 

గంగాలనారి (సం 

గబ్బిలము (జాషువ) 

గిడుగు వెంకటరామమూ రి సప్తతితమి 
జన్మదినోత్సవ వ్యాసస సంహ 

గీరతము (తీ. వెం, కవులు 

గుప్తాగ ప్రకాశిక ఆ 

 గుడుబోలె ప్రబోధిక 

i 



చంద్రభొనుచరిత్ర , , 
చంద్రశేఖావిలాషము 

చర్యడ్రాంగ దచరిత్ర 

చంచ మారాను 

టుపద్యమణిమంజరి 

ఇబాటుప పద్యరత్నాకరము 

చత్రభారతేము 

జీవానందననాటక్షము (సం 

జై మిని ఫారతము 

తంజాఫురాంధనాయక చరిత్ర 

తీకు_నవిజయము (వే. 'బేం, శ్రా.) 

తిలక మంజరి (సం, థనపాలుడు 

ఛెలకరి (పం లక్ష్మీ "కాంతము, 

కొ “శంేక్వరళోచ్స 
చశక్షమొార-చరితమ్ (సం 

దశకుమారచర్మిత (శేతన) 

(వే, వేం, కా.) 

(సంజీవరాయ కవి.) 
” 

32 

జీవీ ప్రకాణము 

జేవీ ా గవరము 
(ములుగు పాపయాశాధ్యులు) 

నరసభూపా లీయము (= కా, సం 

సవనాథ-చర్నిత (గౌరన) 

సవ వాధభత్తుల చరక (బచ్చు రామన్న గు ప్ప) 
నాశానందము (జే చేం, శా) 

నాగ్నళి త్రి తీయము 

నానారాజసందర్శవనము (తి, వెం 

నానార్థరత్సమాల 

నిరంక్షు ో పాఖ్యానము 

హైలీ ఛం ie 

| 

| 

పంచతంత్రము (సం) 

పంచతంత్రము (వేంకటకవి ఎ 

పండితా రాధ్యచరిత 

పరమయోగి విలాసము 

9 (ద్విపద 

పల్నాటివీరచరి[త 

షాంచాలీపరిణయము 

| పొండవోద్యోనమా (తిం వెం, క వులు) 

సాండురంగ మాహాత్మ్యము 

సపారిజూ తె పహారణము 

పరిమళోల్లాసవ్యాఖ్య 

. (శ కుప పు స్వానయ్య.) 

పౌళుప పరమ్ (ఈ చెం. 

ప్రతాప ర్యద్రీయము (చే. జం. శాస్త్రీ + 

(ప్రబంధ రాజవిజయ వేంక ేశ్వర విలాస సము 

(ప్రబోధచంద్రోదయము 

(ప్రభావతీ ప్రద్యున్నుము 
(పీయయదర్శిక (వే, “వేం, శా) 

(పొథవ్యాకరణము 

బనవపురాణము 

బాణాసురయుదము | 

బాలకసి శరణ్యము (గః "నం, శా.) 

బాలవ్యాక రణము 

బా, వ్యా. సారస్యసర వ్రస్వ పేటిక 

(దూ, ఛామవుళా ర్తి కాసి 

బెల్ల తీయము (సం) 

9 

ఈ") 

డ్రణ్యనినుంటువు 

ళ్ _ర్చృవారి (సం) 

10 (తెనుగు = ఏనుగు లమ్మ్ణక్షవి) 

భాగవతము (సం) 

గ (తెనుగు 

భామినీ ఏలాసము (సం 

భారతము 

భారత విశేషములు (ఈ వెం 
"భారతీ పత్రిక 



ale 

భారవి (సం 

భాస్కర రామాయణను 

ఫీవుఖండము 

మనుచరిత్ర (బొను. పతి) 
మను స్మృతి 

మల్లాది నూర్య నారాయణ కా స్త) ప.పీ, 

పూరి సంచిక 

. మహా భౌమ్యుము ధే 

మాఘ కావ్యము 

మార్కండేయ పురాణము 

మాలతీమాధవము (సరి 

మాళవిక (వే, వేం, శాం) 

మేఘసరరేశము 

మేదినీ నిఘంటువు 
మేరుతం త్రము 

యయాతి చరిత్ర 

యస్. యస్. యల్, సీ, "సెక్ స్తు 

యుగంథర విజయము (దొడ్డ వెంకటా. 

మిరెడ్డి) 

శ్రీనివాసా 

చార్యులు.) 

రంగ నాథ రామాయణము 
రఘువంశము 

రత్న్టణా 'స్త్రము 

రసికజనమనోఖి రామము 

రాఘవపాండవీయము 

రాజన శేందసంచిక 

రాజవానాన విజయము 

రాధి కాసాంత్వనము 

రామసవహా సము 

రామాభ్యుదయము 

రామాయణము (సం) 

రకల నాటి రసికత (రా. అనంతకృవ్న 
శర్మ 

లలితా 'సవా్యస్రము 

లమ్మనాలాయణీయము (= కుద్దాంథ 

నిఘుంటువు) 

వరావాపు శరోణము 

వరావాసంహిత 

వా ల్బ్య్యాయన కామసూ(త్రములు 

వావిళ్ల వారి సన్మ్యానసంపుటము 

విక్రమార్క చరి త్ర 

ఏ కమోార్యశీయము (నే, వేం. శా) 

విజయవిలాసము 

విజ్ఞా నేశ్వేరీయము 

విపనారాయణచర్రీ త్ర (మల్లన) 

విశ్వగుళాదర్శము 

విశ్వనిఘంటువు 

విష్ణుపురాణము 

వీరభ్మదవిజయము 

యవీ్గానము (త్వరకవి 

రామకృవ్నయ్య) 

3 

వృసాధిపశతకము 

చీనునకతకము 
చే, వేం, కాత సంస్కృతి 

వై కృతదీపీక 

వైజయంతీ విలాసము 

వెయాక్రరణ పారిజాతము 

(వల. చి, సీ, కాయ) 
వ్యాకరణ బోధిని (తి, వీరరాఖువస్వామీ) 

శరుంతలాపరిణయము 

ఫబకల+|దునుము 

శ చంక పయను 

శాకుంతలము (స 

కాలివావానగా థా సప్తశతి 

(రా. అ, శర్మ) 
శివరాతిమాహాత్మ్యము జో 
శివలీలావిలాసము 

భుకస పతి 

కుద్ధాంథ్రనిఘుంటువు (= ల నాం) 



కృంగారనైన ధమ 

శృంగార “స్రీ నాము 

శవ ధర శ్రమ 

(శ్రవణా సంద ము (తి, వేం) 

నులభవ్యాకరణము 

నూ ర్యారాయాం ధనిఘుంటువు 

సాగ ౦ధికప్రసవా పపహారణము 

హౌందరనందము - (సీం, లఖ్మీ శాంతము, 

కొ జేంక మేశ్వర కోవ.) సంధ్యా భామ్యుము 

సర్వలతణపారసంగవాము వాంసవింక్షతి 

పౌారంధరచరిత - (బాణాల వాఠణయోగ ప్రదీపిక 

శంభు దాసుడు) వారవిలాసము 

5 (కూ. తిమ్మకవి.) పారివంళము 

3) (నీద్దనగాడు.) వారిళ్చందోపాఖ్యానము (గారను) 

53 (శ్రీలపాటలు) 59 (శంకరకవి, వ 

సాహీత్యదర్చణము 5 (కంచి శరభక వి.) 

సాంబనిఘంటువు హీతోపటే స్ట బీంపువు - = (వే. "వేం, క్ర 

సీ తారామాంజ చేయస౦ం వాదము హితోపదేశము (సం, 

సుమతిశతకము . 

ఇతరనం కేతములు 

రంజు కౌ. సాం తంజూవూరి తాళ పశ్రద్రతి. పాఠము, 

మద, తౌ, పా, మదరాసు 1) 
శ్రా. ము. పొ, వ్రూర్యముదణపాఠము = (ఇచే గుజిలీపాఠమున్ను, ,) 
శా హౌ శాస్త్రీ పాఠము 

వూ టీ, చ్రూర్వటీక. “ 

అవ అన్న _- -అవళలికి అన్వయము, 



కవికాలము - కులము 

సారంగధర చరిత చరిత 

పాఠ పరిశీలనము 

పూ. టీ, కర్త యెవరు గ 

పాఠవోవములు 

౧ ౫ళాసిక 

కా (వయ్యవడు 

3 గొడునీ6గి 
Gs 

ర కిటకిటని 

అర్థదోషములు,_ 

౧ పంకురువాయతా మి 
౨ అంపకోల 

వే ఠా ద్యావనము - వల్ల కాడు 

౪ నరార్య కాంతేములు 

* వాను 

౬ -కుట్రిమము 

౭ పడిదెంజు _ వ్మిదిచి 

౮ చిదిపీణాలు 

వ్యాకరణదోవములు..._ 
౧ శీర్పరురాలు 

వి ఆబిరిప్రులు 

కే పరబేళులం 

క. ఫలములుకావథ్ళ 

౫ -కాళకా 

౬ అడుగు 
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చ్ క దిక 

(నే. వేం, కాత గారి జీవితచరిశ్రమనుండి) 

“కవి-(వ్యాఖ్యాతు కావించిన భాపాచిత్రవధ కాయాసపడీ 

విమర్శకుండు విమర్శలోం జూపు కటుత్వమును తొలంగంబెట్టి పశితలు 

విమర్శయొకథ-  పటుత్వాపటుత్వములనే పరికించుకొనుట మేలు. 

దొంగలకును నరహాంతకులకును అధికరణకుండు వోలె కాకవికి - 

(కువ్యాఖ్యాతకు సాధువిమర్శకుండు దోహోద్ధాటకుండును శానసితయు 

నగు. దొంగను “శ్రీయుతులైన యూ దొంగయ్యగారూ, తమరు ఇట్టి 

చార్యమును 'కావింపవలసినవారు కారు. మహానుఫానులరు, నటి 

తవురు రి సంవత్సరములు కారామండిరమున వఆకంబుగానించి రాజ 

క్రీయమైన విందార గించుచు మమ్ము. గృ తార్భలంగావింపుండు. అని యధి 

కరణకుండు వేడయుకొనుట లేదు. 

అస్లు సాధువిముర్శకుండు కాకవిని - (కువ్యాఖ్యాతను) వేడు 

కొనవలసిన పనిలేదు.’ 

ఆంధ్ర నల్లి నాథ నుహామహోోపొధ్యాయ 

'సర్వతంత్రస్వతంత్ర కళా ప్రవూర్య 

వేదము వేంకటరాయశా స్త్రీ 





సారంగధరచరితము - జితకాళి టీకా సహితము. 

పీఠిక 
౧ కవికాలము - కులము 

ఈ సారంగధర-చర్శిత్రమును రచించిన కవి చేమకూర వేంకటరాజు, వేంకట 

ఇయని వ్యవహారము, ఇతనికి * అప్పన్న - (1, 6, వెంకటప్ప్ర అను నామాంతరము 

కాడా ఉన్నట్లు కనబడుచున్నది. వెంకటకవి (క్రీ శ, 1614.39 నడుమ తంజావూూారిని 

పాలించిన రఘు నాథరాయల కొలువున నున్న వాడు, ఆతని మరియొకరచన విజయవిలా 

సము. వెంకటకవి, అశ్యాసాంత గద్య ములలో “లవమ్మణామాత్యకుమారుడి నని (వాసి 

కొన్నాడు, (అమాత్యకబ్దము నియోగి (వాహ్మణునియందు రూఢము, అంతేగాని తన 

కులగో,తాదులనుగూర్చి మరి యెక్కడా ఒక్కముక్కమైనను అనలేదు, వేదం 

'వెంక[ట్రాయకా శ్ర్రైగారు “సారంగి - “విజ్ఞ ప్తిలో - (1910 లో “ఈ "జీంళఠకటకవి 

శూ దుండని. . చరిత్రశో ధనలవలన నెటుకపడుచున్న డి! అన్నారు. ఆచర్మిత్ర శోభన 
లెట్టివో = ఆ “యమాత్యుిని కొమారుడు శూ(దుడగుటయె ట్రే వారు చెప్పలేదు, 

మల్టీవాశే “విజయి = “విన్నపములోే (1911 లే “ఈ చేమకూర వేంకట 
రాజకవీందు)ని కులమేదో చరిత్ర శోధకులు ఇప్పటికిని నిర్ణయింప నేరకున్నారు? 
అన్నారు. 

వెంకటకవి కులమునుగూర్చి ఆ కా స్ర్రీగారు _శౌసిన (వాతలిట్లు అవ్యవస్థత 

ముగా నున్నవి. ఏమయినన్సు వెంకటకవి కులమున కొంత కత ౦క్షము కలవాడనియే 

జన(శుతి, జన|శుతిమా(త్ర మే కాదు; (గంథ ప్రహమాణముకూడా కనబడుచున్నది. 

ఫూర్వ మొకప్పుడు “బుచ్చి వెంకు? అను నొకకవి వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రినాయుడు 

గారి ఆస్థానికి చెశ్లినట. ఆతడు జారోత్సన్నుడట. ఆ యంశేమును తాకనాడుచూ, 

ఆస్థాన వులలో నొకరు, (పభువుగారి అభి పాయముశ్యా, 

౬ కంట సౌరంగథర. “భ్రువిలోన సారంగ భరావరు చరిత, కనితామువా 

్టంబుగ ల చేమకూర అప్పనవెప్పిన య్యాప్రకారమునం జెప్పీతి చాణాలశంభుదాసుం 
శు(4)”. కూ, తి. సారంగ పీలిక, 

“అప్పనచెప్పిన యా(ప్రకారమున నొప్పుగా నీకృతి యొనరించినాండ్య శంభుని 

ఛరమున జగత్కి బాణాల, శంభుదాసుండ” అని జే, నేం. శార్ర్రీగారీ (ప్రతిపాఠము, 



త్రీ 

కులమున గళంకు కలదను కొంచు(గొంకు 

ఉక షి ౪3 శల 

బుథజ నాటవ్యటన్న సంకు బుచ్చి వెంకు?, 

అనిరట, అంతట ఇంకొక కవిశేచీ, 

“కొంకక తమరఠొడిన యది 

భొంకేలగు చేంకటా(ది భూపాలక, యీ 

న్యం కేల 4 చానికింగల 

*రంకే యిచ్చోట నిలుప రసవంతమగుక ). 

ఆని చమక్కురించెనట. అందుకా బుచ్చి వెంకు ఇట్లు బదులుపలి కెనట, 

“పన్నిన సక్ప)బంథమున 'బాగును నోగును జూడ క్రీసుచే 

మన్న నమాలి మా కులము మాట తలంతు శ చేమకూర వెం 

కన్న క లోపమేమి $ కులమా కవనానకు ? వేంకటాద్రి రా 

జన్న గణించి మరలు దయామతిర్శబో-చిన నాకుంజాలదే 1) 

చాటు, రత్నా, ఫు, 162, 

+ వెంకటా దినాయుడు రఘునాథునకు సమకాలికుడు. కావున బుచ్చి'ెంకు _ 

వెంకటకవి ఒకశాలమువాలే యగుచున్నారు, వెంకన రులకఖ౦కనమును గహార్చిన (ప్రస్తా 

వము ఆతని జీవితకాలముననే (పవృ త్తమెయున్నది. కాబట్టి ట్టి అవశ్యము విక్వాస్యమగు 

చున్నది. అ డియట్టుండ గా, ఆకని కలత క్ల్యమును లెలుపు పలుకులు కొన్ని యాతని 

. రచనలోనే పొడకట్టుచున్నవి. విజయవిలాసకృతి సమర్పణ సందర్భమాన తేనకును 

శ్రాజానరును గల 'సంబంధమును ఇట్లు వాకొన్నాడు.-- 

“కృతిరళ్నంబున్ , గేవలళ డిని గానుకగావించెద. (పద్య, 84) 

“నాపాలిటి రామళ్ళద్రుండని బంగరువూవులం బూజబేసీ, ,, 

సర్క్బృుతికానుకవేసి' (పద్య, శిరి.) 

ఇప్రబంధము లెన్నియేని మి పేరిట నంకితంబిడిన, బిడ్డల 
చిందణం బేరువెట్టినకృా తీరనె మిబుణంబు.! (ప 89) 

బ్లు 

ఇన్యంకు రంకు శేబ్దములకు జింక యని యర్థము, రంకు = జారత్వము. ~ 

అని ధ్వని, 

ఫే ఈ కమ్మ(ప్రభువు పదునాజవళతాబ్టి తర్వాతం గృష్షైతీరమందలి యమ 
శావతి శాజధానిగాం గొంత తెబ్లుకేళ మీలినవా (డు? (చాటు,నుంజరి, ఫు, 46. } 



క్ 

ఇట్లు రాజును దేవునిగా చెస్వటయు, తన్ను తద్భక్తునిగా ఇపప్పుకొనుటయు, 

6బంగారువూలతో వూజబేసీ కృతిని భ _క్తితోసమర్శింతు? ననుటయ్సు “నా భీడ్డలకు 

మో “పేరు ెట్టుకొన్నను మాబుఃణము తీరి - దనుటయు అత్మగారవముగల నియోగి 

(చావ్మాణవిద్వత్కవియెడ - అకొలమున పొసళదు. ఏ (వావ్మాణులయం దత్యంత 

భక్షి తాత్పర్యములు గల రఘు నాధనృ'పాలు డట్టి (వాతలు (వాయించుకొనుటయును 

పొసగదు, మరియు వెంకటకవి, 

“అవని నింతటిరా జెవ్వండని నుతించి 

కృతులా సల గీరి కలదని మతిందలంచి (పః 80 

తనకుతానె యర్థించ్చి తనకృతిని రఘు నాథునకు సమర్పించి, తన్యూలమున తాను 

కృతకృత్యతను గాంచినట్లు సంత సించుకొన్నాడుగాన్సి “నీ కృతిని నాకంకితముజే సీ 

నన్ను కృ తార్హునిచేయవల సీనిదని రాజు _ వంకట రాజు నర్థించలేదు. ఈయం౦శము 

కరా-ణా వెంకటకవి రోలత త్హ్వమును చెప్పక చెప్పు తార్కాణయమే యగు చున్నది, ఆంత 

దూర మెందుకు! వెంకటరాజు తనసేవకులళో నెకడని రఘునాథుడు స్వయముగా నే 

చెప్పుచున్నాడు; చూడండి, 

“కలసయిన మిమ్ముంగా కన్యు౯ గొలువనంటి 

కృతులాకరికీను మోక యంకితములంటి' (విప, 48, 

క త్త్రధర్మ మెకద నీకుం గలది ముందల. 

దమ్ములు సుతుల్ పితులుగూడ మమ్ముంగొలిచి, 
తిపుడు కృతియును జెప్పి మాకింపొనర్సితి? (విప 51. 

కొలువు కాడయ్యును చెంకటకవి తన కవి తామసా త్త్వముబేత (పభువుగారి 

మన్ననకు మరింత పాత్ర మైశాడు. అతడు లక్కుణామాత్యునికమారుడే గాని (ఖ్రాహ్మ 
ణుడుకాడు. ఆయంళమును చెల్ల డింపనొల్లక నే "కాబోలు నంళవర్హనను నే వదలి నేసి 

నాడు, "మొంత్తముమోద ఆతనికులను/చార్సిన జనశు9తిలో అసత్యము లేదు. 

ఈ తర్హ్వము నెల్ల నాకళించియే శ్రీ తిరుపతి చేంకకేశ్వరకవులు, 
చ, “విజయ విలాసకర్త సువి'వేకి మహాకవి యన్యజూతికి కా 

ధ్విజునకు నుద్భవించిన సుధీతిలకుండు” ఓ. (కలగూరగంప) 
అని స్పస్తముగా వక్కా.ణించినారు. 

1 చూ, తంజాపురాంనాయక చరిత్ర, ఫు, ౨3౭. 



ర్రీ 

౨ సారంగధర చరిత్ర చరిత్ర 
ఈ సారం ధరచరి(త్ర (పద్యకావ్యము యొక్క స్వరూపస్వభావాదులను 

సరించి చర్చించి 'తేల్చుకొనవలసీన యంశము లనేకమున్నవి, ఈ నాడు (పణార 

ములోనున్న సారంగధర = ముద్రిత (ప్రతులు మూడు. 1, 'వేదంచారి పతి 2, వావిళ్ల 

వారి (ప్రత్కి ఈ కొండపల్లి వారి, పతి, 2, 8 (ప్రతులు చేదంవారి (ప్రతికి పుత్రికలు. 

వెంక టాయకా స్ర్రీగా రీ గ్రంథమును 1910 లో ముద్రణము కావించినారు. ముద్ర 

ణము ముచ్చట గానే యున్నదిగాని అసలు (గ్రంథము సూత మరగొరగా నున్నది, - 

ఎట్టనగా శ _ కావ్యారంభమున  నుండవలనీన భగవత్సార్గనము; కృతిపతి కాశీ స్సు; 

[శ్రూర్యకవి పురస్యతి కుకవితిరస్కలృత్సి మొదలగునవి గాన్ని కనివంశ - కృతిపతి 

వీ౦కాది వర్గనలుగాని వవ్జ్యంతములు గాని లేక్ “అచ్యు కేంద రఘు నాధథన్ఫపాి 

అను సంబోధనపద్యముతో నే (ప్రథమాశ్వాసము (ప్రారంభింపబడియున్నది. కథా 

భాగమునన్సు తొలుదొల్ల (ప్రబంభకవులు - (విజయవిలాసమున 'వెంకటకవియును) 

పాటించిన ఫురవ్యనము; చాతుర్వర్ష్యవర్ష నము మొదలగు (గ్రంథ భాగ మేమియు లేక 

శ్రీవల రాజనిన్థేశముతో నే కథ బయలుచదేరినది, 

ఆక్యాసారంభ్రాంతములయందు రఘునాథుని సంబోధించు పద్యములున్న వి, 

వానినిబట్టి గ్రంథ మా రాజున కంకితమ జేయబడినట్లు భావింపదగియున్న డి; కాని 

క పద్యములు విజయవిలాసమునుండి యొరవు తేబడినవిగాన్సి సారంగధర ౬ సొంత 

మలు కావు. (గ్రంథ మి ట్లన్ని విధములను అందదుకులుగా నున్న ది, 

డీ 

“ఇదిగో (కంథ మి ట్లసమ్ముమయుగా నున్నది. అందుకు కారణ మిది యని 

మ్యూదాపకులు . ఫ్రీ క్యాన్ర్రీగారు మాటమా(త్రేము నూచనగా నెనను అన్నారుకారు, 

కాని య్యా దివ్య(ప్రబంధమ సౌవానిక ముద్రణముల పాలై ఈవితీవియ పూదండ 

చెక్త తొట్రిం బడినదోయను కరణిం బురణించుచుండంగని, చింతించి పొటుపడి 

వాగుపటేచి ఈ ముద్రణమును, . . నెలకొల్పినాండినని ఒకవాక్యము (వాసీనారు. 

౪ సావాసీక ముద్రణ మెట్టిదో - అందీ (గ్రంథ మేరూపమున నున్నదో చూతమన్న 

ముత్సావాముతో, (ప్రాత! ప్రతికై | ప్రయత్ని ంపగా 18865 శాటి శిథిల ప్రతియికొటి లభించి 
దె చదివిచూడగ్యా అందును (గ్రంథ మాద్యంతే మీ రూపముతో నే యున్న ది, కాను 

గరి మృద్రణమున కదియే మాతృక. కావున అందును నా సందేవాము తీరలేదు. 
వాత(ప్రతులను పరికించినగాని - త _క్వమెరుకపడదని యేర్చడినది. 

శ్ర ిజయ లోను వూర్వకవిప్రళంస = కుకవి తిరస్యరణము బేయబడలేదు, 



| 

గ్గ 

అంతట "నేను తంజావూరు సరస్వతీమహల్ పుస్తకాలయములోని (వ్రాత ప్రతుల 

పొఠములను 'సంపాదించితిని. మదరాసు (ప్రాచ్య లిఖిత పుస్తక భాండాగారములోోని 

(వాత పతులను పరిశీలించితిని, చూడను చూడను 6“సారంగధరి కావ్యము వింతవింత 

"" రరాపములతో పొడకట్ల్ట సాగినది. =- |. కు. 

శ, ర. కర్త చదివినపతి మూ శా క్వాసములుకీ లది, (బ్రౌను పఠించిన (ప్రతియును 

ఆక్యాసవిభౌగము ఏ కలే, అప్పకవికి దోరికిన ష్ట్రతీల్లణ్ . ఆక్వాసనిభోగమున్నదో లేదో 

న. . 

తంజ. (ప్రతులలో, ఒకళ్తైటిలో . - కావ్యము సర్వము నేకాళ్వాసముగా సే 

“ శ్వన్నది, అందు ఆ్వాసాద్యంతపద్యములు లేనేలేవు, ఒక్యప్రతిలో విజయవిలాసఫు 

మాక్ పద్యములతో ను ఆక్వాసాద్యంత పద్యములతోను ౬ గ్రంథము మూడాళ్వాసము 

గా నున్నది. మరియొక (ప్రతిలో ల పీఠికపద్యములం లేవు, ఆళ్వాసాద్యంతపద్యములు 

ఇత మున్నవి,.- (ఇచే 1రరర్ ముుద్రణమునకు మాతృక) 

మద. తాభ, (ప్రతులలో సొకచానిలో, ఈ(గ్రంథము నాలు గా క్యాసములుగా 

దిభ క్తమై యున్నది. ఆ విభ 'గమిట్లు.-- 

(1) (పథమాశ్వాసములోన్సి ౧ మొదలు ౧౧౮ పద్యమువరకున్ము మొదటి 

అళ్వాసము, 

(2) ౧౧౮ తరువాత “అవధరింపు మనంతరంబి అను నొకవచననుతో, ౧౧౯ 

“మొదలు ద్వితీయా క్వాసములోని = ౧౮౯ వరకును రెండవ ఆక్యాసము. 

(8) ఆ ౧౯౦ మొదలు, తృ, లోని ౧౦౭వ వచనములో “అశ్హేవి పరిజేవనంబు 

శావించుచుం డె” అన్నంతవరకును మూడవ ఆశ్వాసము, 

(ఓ) అది మొదలుకొని త్స. లోని ఆ౭౦. ((గంథాంతము వరకును నాలుగవ 

అళ్వాసము, 

ఇంకను విశేష పేమనగా = ఈ నాలుగాక్వాసముల అద్యంతములయందు, 

శా, ీంకంఠళుకా మునివంద్యునిక నిగమ సంసేవ్యుకా నారుకా శంకరుకా 

లోశకాధీశుని ఛ క్షవత్సలు దయాళుకొ రాజచూడామణిక 

భూ కాంతామణి స్యందనుకొ విసధరుక భోగీంద్ర సద్భూవ ణుకొ 

నా కేశ పముఖానురార్చితు నుమాగాథుకొ (ప్రశంసింభిదక.) 

క “శ్రీకర మునీ మానస కము లాకర వాంస స్వరూప హస్టూమవతీ కోం 
తఈాకర పీడన భక్త వృ శీకర సుగుణాఖభిలాస. శేవవిభ్లూసా, 



శ్రి 

క్ల 4శ్రీశెల వీల స్తుత స స్సు శ్రీశైల బిలాధివాస శిస్టాఖిల లో 

శశ సుధాభోజనప థృ కేశ సుధాభోరుదేనవా కీ క్రిసమాహాలి 

క గశ్రీకంఠ భ కృవత్సేల్క లోకైకతాణ సణవిలోల విమల సు 
Ww 
లోకా సమ్మగ నిరత, శ్రీకా పురదైక్యవారణ శేహాభరణా. 

క్ల, శంకర సమ స్ట సుజన వృ శంకర వారికకా౦క జాలు సకలాహిత నా 

ళంకర నిరంతరా శ్రిత; క్రింక్షర రతాధురీణ శేధవవా ణా 

ఇత్యాదిగా ఈశ్వరాంకితములయిన పద్యములున్నవి, ఇళ్లే నాలుగాశ్వాసము 
లుగా విభ్థజింపబడీ = ఈశ్వరాంకిళ పద్యములు గల్దీన శిథిల్మ ప్రతి యుకటి తమకు 

భారతీతీర్ణలో దొరకినట్టు (శ్రీ తాపీ ధర్మారావునాయుడుగారు భారతిలో. ప్రక 

టించియోన్నారు. 

ఈకావ్య మిట్లు వివిధ (ప్రతులలో వినిధాకృతులతో నుండుటకు కారణము. 

చాకిట్లు తోచుచున్నది. 

సారంగధర-ఫుట్టుకలో సర్వమును = ఏకాశ్యాసమే, (గ్రంథ మెవ్వరికిని 

అంకితము చేయబడకయ్సు అందువల్ల నే ముందు వెనుకల కొరవలు ఫూరింపబడకయు 

సిఖీచిపోయినదీ, కాలము గడవను గడవను (వాయసకాండ్లు - దాదాపు 700 పద్య 

ముల (గ్రంథనూు ఏకటాకీన చదువుట వినుగువుట్టించునని కాబోలు ఎవరి యిన్యము 

వచ్చినట్లు వారు అశ్వాసవిభాగముచేసీ (వాసికొన్నారు, అళ్వాసాద్యంతములు 

ఏ పద్యమాలును లేక బోసిగా నుండుట కిచ్చగింపక ఒకరు విజయవిలాస పద్యముల 
నందు చేర్చినారు. వేరొకరు స్వవిరచితములయిన ఈశ్వరాంకిత పద్యములతో ఆ 
తాఫ్టేలను వ్రాకించినారు. ఇంకొకరు వెంకటకవియే ఆగంథమను రఘునాభుని 
కంకికమయు చేనినట్లుణ్చా విజయనిలోసప్రు పీఠిక పద్యములతో. అచ్యు లేం ద్ర రఘు 
వనాథుండే 'శ్రుకఘశాథుండెన్న (కొ * అను పద్యమువెంట; 

గీ. “అనుచు వారువులు ఫొవముల్ ననుచురీతి 

ధరంజెలంగెడు సారంగథరచరిత్ర 

మతులమతింగూర్చి ఘునుల సమ్మతుల నేను 

"కాన్యూ గావింప మది వేడుకను దలంపి 

అను పద్యమును చేర్చి ' (గ్రంథమును. సౌగించినారు. ఈ యు త్తనుక్చతికి 
(ప్రారంభపద్యము 'లేలలేకపోవలె నని ఆ కొదవతీర్చిన "పెద్దలును లేకపోలేదు. తంజ, 

1 చూ. విభవ త్ర సంచిక న 
+ ఈ పద్యమును బ్ర, వేటూరి పుభాకరశా్యక్ర్రగారు దయతో నొసగి నారు, 

wr లో won 



(ప్రతులలో నొకచానిలోనుు మదరాసు (ప్రతులలో నొక దానిలోశు ఈ (క్రింది 

పద్యములున్న వీ. 

టా, 6 శ్రీ సతిదతుండైన 'సరసీరువా నేతుండు విశ్వగా(త్రుం జ 

బ్వాసన పాకశాసన హుతాళన ముఖ్య ను లేంద్రరథీతో 

ద్యాస దయాసముద్రుండు సదానతరుద్రుండు భద్రుండర్శ్మిలిక 

భానురలీల లోకముల. (బస్తుతి కెక్కు_6గ6 (బోచు౯గావుతక. 

చ. భునతరచంచరీక పరికల్పిత వేణి శుకానురాగ 'సం 

జనిత విపంచి కాకలిత సారసపాణి సుధాసనుగ్ల ను 

స్వనయుతమంజువాణి వరచారు విలోకన ౩ హాసయేణీ య (2) 

వ(నజజు రాణి వాణి మాదువాక్ష్ససవముాదియిసంగు(గావుతకా, వీ దు వాక్య సమృద్ధియొస వు 
క. ,తిజగవ్మంగళ దాయక్కు నిజభ క్ర(తాణ నిరతు నిర్మల చరితుకా 

అజముని పూజిత చరణున్తి గజముఖుండగు నేకదంతు గణ పతింగొలుతుకొ, 

రీ వర వేదళాస్తార్థ వల్మీకి వాల్మీకి వాసు దేవస్తు తోల్తాసు వ్యాస్సు 

రమణీయ గాత (పభారవి భౌరవిం 2 గరకంఠవ్బాద్భా సుం గాళి దొస్సు 

పద్మాకటాతసంభవభూతి భవభూతిం, చార్కికచర్చితో దండి దండిం 

గలితశబ్దార్థ సంనుట్టు నన్నయభట్టు ౩ ఫీమలస్ధ కనిత్వధాము ఫీముు 

గీ, సుజన ననుతరాజే ($) తిక్కనసోమయాజ్కి భూరి కవిరాజు బమ్మెరపోత రాజు 

“వందలు గాలుల సుకవుల సదమలముగర దలంచి యంజలిగావించి తగ నుతించి, 

వ అని యిప్ప దేవతా పాక్థనంబును సుకవిజన వందనంబునుం గావించి యే నొనర్నం 

బూనిన సారం౫ణధరోపాఖ్యానమునకు కథా(క్రమం + బెట్టిదనిన, 

న్స్, ద్విజరాజ విలసనో తేజము యుండియు, నతత్రశూన్య స్టవన్యాచయంబ్బు 

చౌకేశ్వరానంద సంయోగమయ్యును పంకజ విథ్వ స్త భాసురంబు, 

ఆర్య 'సం్మ్మళయధానుమై యొప్వుచుండియు. విగత విరూపాత్ విమలతలమ్ము 

భూద్ర సత్తమ వర శోభితంబయ్యును శూ ద్రకరహితే నిశోకయుతము 

శంజ. (ప్రతిపాఠరములు... 16వాంసఎణియౌం).. 26కరనిర కరకంఠన్నాదయ 

వ్యాసుం గాలిదాసు.' 3 6ఖీమలజ్జకవి ధ్వాము భీము? 

. 7 తంజ, పొం బెటువశెనుండెను. 

థీ “పుణ్యాచయంబు.? 
ణి 
a 
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{ భండ దిశదండ చండ దోేర్గండ పాలి 

మలయ మాళే వదేశ సన్మధ్యమంబు 

సాంద్రవెభవ (కుభ] కరము రాజమ హేంద్రఫురము, 

వ అందు... క, రాజనరేంద్రుండు. అని కథా(ప్రారంభము, 

అస్వర సములును తప్వులకుష్పలును _నెన వె పద్యములు కేమకూరసుక వి 

కృతము లనుకొనదగదుగదా. (ఈ తరగతికి చెందిన మరికొన్ని పద్యములు వేటవర్ష 

నకు సంబంధించినవి దొరకినవి, ప్రమ్నప్తములని స్పస్థముగా 'తెలియుచున్నందున 
వదలి వేసితిని.) - ఇట్లు పలువుర చేతులలో బడి (గ్రంథము పలురూపములు పొంది i 

నది. దీనికంతకును మూలము ఆంథము అసమ్మగముగా నుండుటయే. అ టసము గాణ" 

ముగా పడియుండుటకు కారణమేమో తెలి నరాదు, 

* శవిజి_ పీర్రికలో వే. వేం. కాన్ర్రగారు “సారంగథరచరి త్ర దీనికన్న మున్ను ౫ా 

రచించిన శ్రైున్న దగియున్న దన్నారు, అట్లున్న మాట నిజమేగాని, ఇదే మొదటీరచదన 

మయెనయొడల ఇటీ చక్కని కావ్వ మొకటి సర(సిదముగా చేతిలోనున్న పడు కవి 
చానిని తనప్రభువున కందము నేయు వండటం! క్సీ పీన్ముటి గతియు విజయ 

విలాసములో సారంగధర (పస్తావమెనను శేకపోవుటకు సేతు వేమి! అను (ప్రశ్న 

లకు సమాధానము వెదకవలసీవచ్చునుగదా ౪ 

"వెంత్తమమోిద మొదటిరచన యగుటవేతనో, స్వతంత్రరచన కొక మరియొకరి 

కత అనతి యగుటచేశనో (చూః కవితౌవిశేవమలు) మరి యే కారణముననో గాని 
పౌరంగధరచరిత్ర రచన విజయవిలాసర-చనమంత సరసముగను - పరిణతముగను లేదు, 
చాల అశ్రద్ధగా రచింపబడినట్టనపడుచున్నది. కవి షంథమును వూ ర్రిటేసినవీమ్మట 
మరల నొకకూక పరిశీలీంచి సంస్కరించుకొన్నట్లును లేదు. అందువలననే యతి 
(పమాదాది దోవములుకూడా అయే నిలిచియున్న వి. 

౩ పాఠ పరిశీలనము = 
కీ శీ చేదం వంకట్రాయకా్త్రేగార. "పెక్కు. (ప్రాచీన గంథములను దీద్ది 

ము దించియ అనేక కావ్యములకు టీకలు (వ్రాసి (ప్రకటించియు. అం ధ్రభారతికి 
అఖండ సేవ చేసినవారు. సాధుషూరమును నిగ్గయించుటయండును. సముచిశ్రార్థ భన 
¥ తంజ. షా -భండనోద్దండ మండలాఖండ తండ చండ దోర్ల ండ పాలిత మండలంబు. 

నులయు మాళవదేళ స సన్మధ్యమంబ్బు సాంది సుకరము రాజన శేంద్ర)వరము,ి , 



" /303 
తాత్సర్యముల నావివ్మ్యురించుటయందును వా రృప్రతిమానులని (ప్రతీతి, ఆ (ప్రతీతిని 

బట్టియే "వేనును; S94. Bal EM 
“పాండిత్యంబున కేమి శ (పౌఢ కవితా వ్యాపార సందర్భవాక్ 

శాండీర్యంబుల కేమి గాని, రసఖాస్వ త్కావ్య భావార్థపుర్య బ్బ ap 

బండారంబును విప్పి నీ పగిదిం జెప్పంజూలు దీకాలి యొ | 

క్కుండుక లేంయగదయ్య మాకు నింక వేంకట్రాయధీ మన్మణీ. 

అని వారి మృతికి వగా-చితిని, తమకుగల పాఠనిర్భయ (పభావమునకు తారా 

ణగ్యా ఆ శా స్రీగాశే _ భం, చె, అవతారికలో ఉక్త బళ్ళారి వృత్తాంతము? నొక్ష 

దానిని తేలుపుకొనియున్నారు. డాని సారాంశ మేమనగా.-- 

“రతికీ9 డా హంసమోవా గవాణ శశిభృత పాక్టనోన్నిద్చ) తారా ॥ 

పతియై దుఃఖించు సత్యప్రసృమర నిజదృ గ్చాహ్బధారాగతుండుక 

అను ఫూర్వముదం)ణ పొఠమును, *మాల(గంథ సాహాియ్యము లేకయే - 

రతి గీడా? (గహిళ) (నిను పార్థితా “సద్యః “కేందు? _ అని సవరించి 

అర్ధము చెప్పిరట. అందు కచటి పండితులు బళిబళి యని సాధువాదములు పలికి అభి 

నందించిరట. పిమ్మట చూడగా ఆ సవరణ మూలమునక్ు 'సమ్మసరిపోయియుండే 

నట ! మూలము నెరుగకరీ అనువాదమును సవరించుట్క అది మాూలమునకు సరిపో 

వుట అద్భుతమయిన సంగతిాచా 1 వారి పాఠనిర్హయ ప్రజ్ఞ అంత నిప్రణమన్న మాట, 

అట్ట (పజ్ఞావిశేమముగల ఆ కా స్ట్రిగాశే ఈ సారంగభరను పరిహ్కు_రించి టీకతో 

నాడా (పకటించినారు. కారణ మే మోగాని, పరిష్కరణ ము-టీకయును, వారి 

"పేరు ప్రతిస్థ ల కేమ్మాత్రమున్ను తేగినవిగాలేవు. ఆంతేకాదు చూడను చూడను అ 

శాస్త్రిగారు సర్వసామాన్యమ్నులెన (ప్రమాదములను గుర్తింపగల మెలకుోవయెనను లేని 

వా రనియు వారి “ఊకృబళ్లౌరి వృత్తాంతము ఉ త్ర బూటకమో, "లేక “మిడత ంభొెట్ల 

జోన్యమో” అయ్యుండవలె ననియు అనుకొనుట కనువుగా నున్నవి. ఎందుకు విస్త 

రము * 

వారి పతిలో నాబుద్ధికి పొడకట్టిన 'పాఠదోపములు 510. వారిటీకలో నా 

దృష్టికందిన అర్ధదోమములు రిక, చెరసీ 5095. ఒక అయిదింటినూట కేమి 900 అనండి. 

అససలు (గ్రంథ సంఖ్య ఆరువందల యెనభితోొమ్మిచే సుమండీ ! 

* అ వృతాంతము సత్యమే అయ్యుండవచ్చును గాన్సి వారు చేసిన సవరణ 
న్నూత్రేము సరియైనదిగా లేదు, ఆ చర్చకిడి చోటుశాదు. ఖా స 
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శాశ్ర్రీగారి పొఠదోనములు ర్10 లోను సగానికి సభమ (వారిచే నిరసింప 

బడిన సావాసీకము[ దణమునుండి దిగుమతియెనవే. కాశ్రిగా శేలకను గొన లేక 

పోయికో గాని అవి బాలా అల్పములైన దోవములః, చూడండి. మాడిరికి రెండు 

మూడు, 

కాత్రీపసారము సాధుభూపము ఫుట 

పూరంగధరుండు హారంగరథుండు అర్ర 

నల్లని చెంగల్వదొన చల్లని చెంగల్వదొన ళరాళ్ల 

గగుర్చొడవం్గ గగుర్చ్పొడువంగ కైక 

సావాసీకము.దణములోని ఒప్పు ల నేకము కాతప్రగారి సవరణలో తప్పులుగా - 

నిపరిణామమును పొందినవి, 

పుట _ సా, ము పొ, శా పొం 

౧౭౫ కలకల నగుమోము కళకళ... 

౧౯౭ పాయక తోడుకొని పూయకందోడు ,,, 

88౭9 తాన తెలుపు తానంబెలుపు 

౨౮౯  నావిరవో ర్తి తావిరహా ద 

3X3 ఒసపరి ఒకపరి న 

౧౯౨  నాసదనంబు నావదనంబు-(మొద_లెనవి.) 

బాలాదోనములకు కారణము కాత్రగారికి తెనుగు సభా కాకపోవుట యే 

యనిపించుచున్నది, -- 

చూ. 'చుటుక్కు. (ఫు కి౭3) “ఈదళ్ళు (ర౨౪౮) “తాలిమి? (౧౬౩) 

“నయగ (3౬౭) 

వారు సంస్కృతమున వెద్ద పండితులని పేరు. సు ప్రనిద్దమయిన “పరంజ్యోతి: 
థి శబ్దము నెరుగక “పర్య్యోతి' అని దిద్ది నారు (చూ. ఫు, ౨౦), “పరంజ్యోతి (ప్రయో 

గములు చాలా ఇచ్చియున్నాను. అయినను ఇంకొకటి, 

త్యంహి[బవ్మా పరంజ్యోతి ర్థూఢం(బవ్మాణి వాబ్మయే 
యంపశ్యం త్యమలాత్మాన, ఆకాశమివ కేవలమ్.’ (భాగ. 68 _ కిర్ 
“పరంజ్యోతి జో్యోతిసామపీ (పకాశకత్యా దవిసయకి అని వ్యాఖ్య, _.- “పరం 

జ్యోతిః సను _సకేజన్సు లను (పకాశింపజేయు చాడవును? అని అం భటీక . 

సిద్ధనగ "డుని యత శానమునను = “అవిరళ పరంజోోతిస్వరూపా.! అని (పయు 
క మెయున్నది, 
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ఆం భవ్యాక రణవిసయమునను కాధస్ర్రుగారి (వారలను సంస్కరణలను తటా 

లున నమ్ముటకు వీలు లేకున్న ది,-- (చూ, “అడలకువమ్మ - తప్పకువమ్మ,? ఫు ఫు, ఈ.) 

6 నెలవేలములు” (వు, 3.9౨.) “చదలి” (A0౧౧) “(పాయంప్రు' (౧౫౦. 

యతి పాసదోపములకు,. (చూ. ఫు, ౨౫౯. 8౬౧. ఎ 

ఆట వెలది తేటగీతులను గురుతించుటలో వారు తౌరుమారగుచుందురు, (యాః 

పు. గర. ౧౮౫.) 

ఫూ. ము. లో (ఆ, వె? అని సరిగా నుండగా అది తప్పనుకొని శా క్ర్రీగారు 
“తే గీ అని సవరించినారు. (చూ. పు, ౩3౨) 

సూ. ము, లో “గీ అనడానికి బదులుగా (ఊఉ! అని పొరపాటున ఆచ్చు పడినది, 
ఆ పొరపొటునైనను గమనింపక అఆ క్యాక్ర్రిగారను “ఊడి అనియే ము. దించినారు, 

(చూ. పు పు. కళ. ఎ) 

ఇట్లు వూ ము, లోని అచ్చు పారపాటుల-నైనను గమనింపక “ఆసలుకు సరి 

యన నకలరి-గా ముద్రించిన శాస్త్రిగారు - “ఈ దివ్య ప్రబంధము సావాసిక ముద్రణ 

ములపొ'లె ఈవితీవియ వ్రూదండ చెత్త తొట్రింబడినదో యను కరణింబురణించుచుండం 

గన్ని చింతించి పాటుపడి బాగుపటిచి ఈ ముదణమును. .. నెలకోల్పినాం 
దను. అని (వాయుట తగునా * ఇట్టి (వాతలు పు_సక నికేతలు (వాయదగినవి 

గాని, (ప్రామాణికులును - భాపారాధకోలును వెన పండితులు (వాయదగిన వగునా + 

ఆ శా సింగారిజే ఈసడింపబడిన సావాసి క్ ముద్రణము ముఖప్యత్రముమోి ద/సాడ్మా 

“ఈ (గ్రంధము 'లేఖక్యప్రమాదజనిత దోవంబులు లేనటుల పండితుల సవాయమువేం 

బరివ్ము_రింప(బడి,. ***+(పచురింపంబడియె” అని యున్నది. 

మరి ఆ (వాతకును కా స్టీగారి (వ్రాతకును భేదమేమి ? ఏమనగా సావా 
సికముద్రణపు (వాతను పండితలోకము నమ్మలేదు; అందువలన చెడలేదు. కాన్షి) 

గారి (వొలేను .నమ్మినది; అందువలన 'చెడినది. ఇంతేభేదము. 

ఠి అస అ అ శాస్తింగారి (ప్రతి యిట్లు వూర్వమ్ముద్రణ (పమాదములతోోను, అపపాఠముల 

తోను చారి దిద్దు బాటువలన పొొసగిన దొసగులతోను నిండి దున్హాావ్యూముగా 

నున్న ౦దున (గ్రంథమున కెల్ల జీర్ణిోభ్ధార మే కావలసి వచ్చినది. అంతట చేను బహ 

ఫమకోర్షి యీ (కిండి (గంధసామ[గి సహాయనున సాధుపొఠనులను యథామతి హు. కాట ( 
సంతరించుకొ న్నాను. 

(1) 1885 సం, ముద్రిత పతి, 



H 

(8) తంజావూరు సరస్వతీమవాల్ తాళష్మత ప్రతులు, ర్ 
(4) 903, సమము, 

(6) 20% గ 279. (ప్రథమాశ్వాసము 144 వ పద్యయుతో (ప్రారంభము. (గ్రంథ 

పాతములున్నవి. ఆశ్యాస విభాగముగాని అఆళ్వాసాంత పద్యాలు గాని 

లేవు, ఒకే క్రమములో (వాయబడియున్న డి, 

{c) 205. సమము. సత్వంబు "నేశాశ్వాసము, 

(ad) 206. ఈప్రతి త. అ. లో 178 వరశేశన్నది, 

(౭) 207. (ప్రథమాక్వాసము లేమ. ద్వి. ఆ, శెండవపద్యముతో (ప్రారంభము, 
(3) మదరాను - (ప్రా. ఫు, ఖాండా గారములోని (వాత్మ పతులు, క్తీ 

877. తాటియాకల పతి = సమ్మగము, 

879. కాగితముల (ప్రతి = 3. (లఘుటీక్కు 

850. 0) 19 7 (సవ్యాఖ్యానము 
169. తాటియాకుల (పతి, 

(శ నవ నాధచరి త్ర, 

(ర్) బాగ్లాల శంభుదాసుని డంపద _ సారంగధర, 

(6) కూచిమంచి తిమ్మకవి 3 9) 

కరము, (7) శబ్దరత్నాకరము 

(8) ₹బాణ్యనిఘంటువు, 

(9) అప్పకవీయము, 

చె పుస్తకమలలో పాఠనిర్ణయమున నాశెక్కువ తోడుపడినడి గౌరన నవ 
నాధచర్మిత. కారణమేమనశా ఈ సారంగధరరచన కదియే మూలము, (వివరములకు 
(చూ. కవికావిశేవములు.? ) 

కబ్దర తన్నాకరమునన్వు (బౌణ్యనిఘుంటువునను ఆదానాతము లెయున్న. పద్య 
మలవలన చాకెన్నో సంశయములుతీరినవి, 

౪ వ్యాఖ్యాన వ్యాఖ్యానము 

ఇక వ్యాఖ్యానము సంగతి, కాసి గారు మూలముతో వ్యాఖ్యాన మొకటి 
మ్ముద్రించినాదు. అవే పూర్వటీక, దానినే చేను ఫూ. టీ. అని వ్యవహారించినాను. 
మూలమువలెనే ఆ వ్యాఖ్యానముకాడా బహువిధదోప. భూయిషముగా నున్నదని 

శవాయవలనివచ్చినందుకు చింతించుచున్నాను. న 
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అససలు పద్యములు 689, అందులో 90 కి - వ్యాఖ్యానము తేచనేశ్రేదు. £71 8- 

లఘుటీక ఒకటి-౭0డు పదములతో చే ముగిసీనదీ. మిగిలిన 120 పద్యములకు మాత్రమే 

కొంచెము విఫులమెన టీక, ఆ కొంచెము టీకలోను తేలిన తప్పులు 855. ఈ నాటి 
టీకలలో + పాండురంగ టీకవంటివి అ ఫౌఢములు కొన్ని లేకపోలేదుగాన్సి మరీ 

ఇంత య'న్యాయఫుటీక యెక్కడను నా కగపడలేదు, తొలుత చదివినప్పుడు ఈ 

టీక నిజయుగా-ఆంధ మల్లినాథు డనిపించుకొన్న శాస్తి గారిజేనా అన్న సంచేహము 
కలిగినది. ముఖప్మతేముమోది “స్వవిర చితే వ్యాఖ్య అన్న అత్రములను చూచుటతో చే 

తోలగినది. 

ఆం, (వ. విమర్శ. అవతారికలో ఆ శాస్తి) గారే సెలవిచ్చినట్లు = కతిపయ 

పదములకు సజీవ నిర్జీవ సాధనములచే అర్థ మెజుంగుట (గ్రంథార్థ మెజుంగుట కాదు. 

గం థార్థములో అన్ని పదముల యర్థము, వాక్య ములయర్గము, కథా సందర్భము, ర'సంబు 

నుంగూండంజేరును, కాత గా రీ కావ్యములోని అ నేకపద్యములక్కు వాక్యములకు పద 

ములకు గల - అర్థవిశేవమును అర్థమును గుర్జింపలేద్యు సరిగదా - పెచ్చు విపరీ 
తార్థములను (వౌసీశారు. చూడండి. 

(ఏ) చ్మితౌంగి పలువరుస వ్యజముల తలలయందు మనెడిదట ! (సు. విశ్రం) 

(2) నూర్యునికి మంజేహులతో పోరు కాతి్సియందట ! (ఫు, ౨౭౨ 

(5) కూతలనగా - జేదపాఠములట |! (వు, 3౧8) 

(కీ అనూరునిమిద నంగ ప్రవహించినదట 1 (ఫు, ఈ ౭ ళం) 

(ర్ బంగారుసమాహమట ! (పు. 2౧౨.) 

(6) లోకములో బంగారుతాక తేదట 1 (ఫు, ౧౮కి) 

(7) సాయంకాలము యొక. యెజ్డ చీకటులట ! (పు, ౨౭౧) 

(8) నల్లని చెంగల్వదొనయట ! (పు, రరాళల) 

(8) ఆనాడు జేవదాననవులు తరిచినది మందరపర్వతమునట 1 (వు, 302) 

(10) గుజ్తముతలమోిద విర[రదుగా తలగడ పెట్టుదురట ! (వు* ౮౭ 

(11) నుబుద్ధి సౌరంగధరునికి కాలు అడ్డము'పెట్టినాడట ! (వు. ౧౫౬) 

(12) తలగ్ఫుచ్చి కౌగిలించుట యనగా శిరస్సును పొడిచి ఆలింగనముశేయుట యట ! 

(ఫు. 2౯౦) 
[ ఈ (గ్రంథములో దొరలిన పొఠదోనములు సెక్కులు కాస్టీగారు తమ 

యొద్ది (ప్రతిలో "సవరం చి'వెట్టుకొనియు న్నారని వినికి అది నిజమే యయినచో 

శిష్యులు వానిని “వెల్ల డింతురుగాక, 
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(13) బిడ్డకుట్టులనగా = నేవి క్లట 1! (వు. ౨౬౨) 

(1ళ్స 1 మాడెత్తుమాట - అంచే అధికమెనమాట యట ! (ఫు, గరా) 
శ అట మ 

' ఎన్నని చూపించను * వ్యాఖ్యానమంతా యికైయున్న ది, 

\ పన్న పదములళును అపారవూలు | వాసినారు. నిఘంటువులలో నున్న పదముల ర ' 

పుట పదము కా టీ, సరియైన అర్థము 
౬౫ కాజడవి నల్దనైన వనము దట్ల మైనఅడవి 

౬౯ కారుపోతు మదించినదున్న అడవిదున్న 

రగా పంచకము గుండెలు గుజ్జిముయొక్ష.. పిరుదు 

౧౭౬ కోేరు నాగ౫టిచాలు కాడికి తేల క్రిందుగా గట్టిన నాగలి 
8౪౬ వసులపాంతర ఇనుప మేకులస్థానము పందెపు కోడిఫ్టంబు 

౧౮౧ పీకము చిలుక ' కోకిల 

౨౮౩౫౨  లతౌాంతము చిగురు పువ్వు 

శ నుదుటకా కంటిప్పమింద నొసటియందు 

పాఠకులారా చి క్రగించితిరా వ్యాఖ్యాన వెఖరి ౪ చిట్టచివరకు “పీకము == 
చిలుక; నుదురు = కంటిరెప్ప' అనేవరకు దిగినదికదా ! మరి యీ పనికిమాలిన కసు 
మౌలపు (వాత - అంతా ఆ కాస్తి) గారిదే అయ్యండు నా (| “స్వవిరచిత వ్యాఖ్య] 
ఆని ఆయన-గారు (వాసీన (వాసిరిగాక నమ్మదగియున్న దా 1 కాకపోతే మరి, 

3 హూ. టీ, కర్త యెవరు. ? వ... |. 

అంటారా * మనవిచేస్తాను. సత్యము చెప్పక తప్పదుగనుక చెప్పుచున్నాను. 
మదరాసు (ప్రాచ్యలిఖిత పు స్తకభాండాగారమున (ప్రతిపద టీకా సహీతమెన కాగితపు 
(వ్రాతప్రతి యొకటి యున్నది [అందలి టీక చాడుకభావలో ఉన్నది. కాస్టీ)గార 

ఫే “గోరంతదీపంబు కొండలకువెలుగు - గోషాల క్రివ్వమ్ము గోవులకు వెలుగు; 
(=) మాడంకదీపంబు మేడలకవెలుగు _ మాచిన్ని అబ్బాయి మాక ళీ వెలుగు) 

య 

గేయము, ((ప్రాచీనముఎ 
f “ఆటీకను (వాసినవారు జూలూరి అప్పయ్య -గోర్కు అని అంటారు కాని ' మనుచర్శిత్రకు చక్కునిటీక (వాసీన ఆ పండితుడు - “పిక్రయ = -చిలుకి  “నుదురుడా 

కంటిశెప్పి అనురీతి తప్పుటీకలు వాయునా (| 

చాను - అప్పయ్య గారినిగురించి యిటు వా9సినాడం, 
oe శ 

‘Zuluri Appaila, a poet and grammarian. who at my desire wrote Telugu commentaries on the Manucharitra, the Vijaya- vilasam and some other poems.” 
Other poems లో సారంధరచకిత) ఆన్న దికౌబోలు |! 
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ఆ టీకే యెత్తి (వాసిక్తొని, లేదా (వాయించుకో ని, (గ్రంథవి స్తరఖీతిఖే కాబోలు 

లభఘూకరించ్ది తమ సాంతటీక యనివీంచుటకు కాబోలు నిజ (గ్రాంధిక భామలోనికి 

మార్చి ముదించినారు. వారు అభావను మార్చినవిభమ్యూ ఆ మార్చువల్ల ఆ టీకకు 
కలిగిన గుణదోషములు మోకు తెలియుటకు కొన్ని పంక లుదాహరిసాను, 
(1) వాంతపతి, (౧-౮. కింద.) ళ్ ంయా పద్యగీతిలో కత్సకా పదను ఆరాజు? 

అని చెప్పుటచేతను ఆ రాజనశేందునియందు చంది) త్యారోపణచే సీ అర్ధద్వ 
యము గలుగకేప్పీనాడు.) 

శా, శ్రీ గారిమార్సు. “ఈపద్యములో రాజన రేందు9 నియందు చంద్భ త్వా 

రోపముబేత అర్థద్వయము కలదు.) 

చంది త్వారోపమునకు గల కారణము శా శ్ర్రేగారి మార్పులో ఎగిరిపోయినది, 

(2) వా), ప్ర). (౧-౩౭) “చాక్కు..లురంజిల్లక్రా = శ్రమని వారణమయ్యేటట్టుగా.” 

శా, మా శ్రమలు నివారణమగునట్టుగా. 0 (తప్పు, చూ, ప్ర, ౪౧) 

(8 వా. పి.- (౧ - X3) అకికేతి” 

శా, మా “ఆతి తేలి” (తప్పు, చూ, పు: Mt.) 

(ఓ) వ. పు... (౧ - ౧౧౨) “శిలాపట్ట భంగములు... సలా = రాళ్ల యొక్క; 

పట్టభంగము = మెట్లు.” 
కా. మా... “శిలా = రాతియొక్క్యు, పట్ట జ బల్లలయొక్యుఖు భంగంబులు ఇ 

మెట్లు.) (తప్పు, చూ, పు. పు. ౧౨౫) 

(ర్ వార. ప= (ఆ-ర౭) “రూకంత గానిలేదు... రూకకంళే అధికము లేదని అర్థము; 
బంగారు రూక లే నని భావము.” 

కా మా. రూకం౦.. . లేదు = ఇంచుకంతయేని శేదు, ( బం-గారురూక లేదనియు 

భావము. (తప్పు. చూ. ఫు, ౧రర 

(6) వా. ప్ర (2-౧౬౦) “సంజకొగంజీకటుల్ = సాయం కాలప్ప సంధ్యా రాగ 
ములు. 

సా, మం “సంజ కెంజీ(కటుల్' డా సాయంకాలముయొ క్క. రెజ్ల -చీ(కటులం,' 

(తప్పు, చూ, పు. ౨౭౨) 

(7) వా. ప్ర -- (2-౧౮౮) 6 ద్వజకులమ్ముల కూతలు = బ్రావ్మాణసమానాముల 

యొక్క భ్వను లని యర్థాంతరము.” 

శా, మాం *“ద్విజ,..తలం = వా హ్మాణసమూాసోముల చేదపొఠములు, 

(తప్పు CO) 3౧౩. 

3 
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(8) వా). ప్ర. సిసాణ ౫ కొమ్ముల” 

కాం మొ “విపాణ దా కోజలతో” (తప్పు, ప్ర రకర 

మరియు, శా స్తిగారు గ్రహించిన మద్భణప్బతిలోని మాలమునకును, టీకా 

పుస్తకములోని మూలమునకును పాఠములలో కొన్ని 'భేదములున్నవి. వానిని గమ 

నింపక వారట ట్రై ముద్రించినారు. " ౯ అందువల్ల కాస్ట్రిగారి టీకలో మూలభిన్నములు; 

అవవాలకములు నగు పదము అనేక మేర్పడేనవి, మచ్చుకిొక నాల్నుగైదు: 

మూలములో టీకలో 

౧-3 పాోదుర్భవంబై పాదుర్భ వంబునకొ 

౧-౭౫ రమతోడ రమతో దక = శీంమతో 

, ౧౮౦ ఇరువంకలను ఇరు పక్కి.యలకొ 

౧-౧౨౭ గస స చస 

౧౧౩౨౭ ేబిరుదైక చిరుచాంక 

౨-౧౬౯  నాల్నిలిపి 2 వాలుపజపీ 

ఆమూలకములు - వానికి టీక 

౧౬౧ విజృంభించి = సామర్థ్యమును పి) కాశింపంటేసి 

౧౮౫౩ వాగలోన్ డా కెమాను తగిలించుటలోే 

ఈ యుదోన్నాత (గ్రంధమువల్లు జా స్ట్రిగారు చమూల్థంథమును వలెనే _ టీకను 

గూడా సవరించినవాలేగాని తత్క. ర్రలు కారని నిర్వివాదముగా ఏర్భడినదిగదా, ఇట్టి 
బహిరంగస సత్యమును మరుగుపరిచి, "వెద్దలయిన కాస్త) గారం ఆటీకను “స్వరచిక 

వ్యాఖ్యిగా | పకటించుకో న్నారు, అంకటీతో తృ ప్తిపడక్క “విజి - “విన్న పముిలో= 
సారంగథరచర్మి శ్రమను మద్విరచిత విపులవ్యాఖ్యతో వూర్వతరమోసంబున 

(పకటించినంకట దానిని రసీకులు వార్ష ర్భ వూర్వకము-గా పరికించినవానై ...యీో రసో 
ర్త (పబంభమును సయితము ఎల్ల వారికీని సుబోధంబగునట్లు శమద్విరచిత విప్రుల 
వ్యాఖ్యానమాతో (ప్రకటింపుదును గాక యని తవు యిీప్సీతమను దెలియంజేయుడు. , 

శసకల సౌకర్య సంపన్నం౦ంబుగా ఈ ముదణమును సమకూర్చి నాడు) 

1-: ఫట్ నోటులో (ప్రమాదమున జారిపోయినవి. 

* ఆ రసికులు *శ్వద్విరచిత విపుల వ్యాఖ్యానముతో (పకటింతువుగాకి అని 
అనియుందురగాని కమద్విరచిత వ్యాఖ్యా నముతో (ప్రకటింపుదును-గాక అని అనియుం 
చురో శి 

t విజయవిలాస టీకకూడా తప్పులథో నిండియున్నదని (శ్రీ తాపీ ధర్మా 
రావునాయాడుగాథ ఆం భడేశమున అస స్థలములలో (గౌల్లూరిలోను ఉపన్యా 
సములు జీసియున్నారు. ఆ టీకయును కా సార సొంతము కాదటగదా 
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అనియును (వానీనారు. ఎంతటి సావాసము ! ఇతర రచనను స్వరచితకమ'గా 

(ప్రకటించుట గొప్ప తప్పుకదా ! సత్య మేశాటి-కనను బయటపడక మానదన్న సం 

గతి చెరిగిన పండితు లయ్యును శాస్టి) గారిట్టి కక్కు_రితి కేల పొలుపడిరో ! మూల 

(గ్రంథమును సరిగా చదివి సంస్కరింపకయే _ “యీ దివ్య(ప్రబంథము సౌహసికముద 
ణముల పాలె - (వెడియుండం గన్ని చింతించి పొటుపడి బాగుపటిచి ఈముద్రణ 

మును. =. నెలకొల్పి నాయడను అనియు ఏనాండో_ ఎవరో (వ్రాసియుంచిన _ ఒక 
_అనామకఫుటీకను సంగహీంచి = రూపముమార్చి - “స్వర చిత_వి పు ల వ్యాఖ్య యనియు, ' 

అళీకమును లిభించుటవలన, ఆ కాకీ గారి సమాఖ్యకు గలిగిన కళే ౦కముకం కొను 

సారస్వతమునకు ౫లిగినముప్పు గొప్పది. వెంకటటాయకా(శ్ర్రి గారు గొప్పవిమర్శకులు; 
వారి[గ్రంథధములు సుపరికోధితములు; నిర్దుప్టుములు - అన్న నమ్మకమున సామౌన్యులే 
కొక విద్వాంసులు “సైతము - ఈ  సారంగధరలోని ఆసాధుపొఠములను అపరి 

శీలితముగా (గ్రహించుటయు, తన్మూలమున ఆయా కృతులు దోవుదూపషితములగు 

టయు తటస్థించినది. ఈ యంశము (ప్రాజ్ఞలోకమునడు ెలియుటశే - శా త్ర పతి 

లోని తోలు వావిళ్ళ వార్మిపతిలోని కెక్కి_నవిధమును శా. (ప లోని అపపార 

ములు సూర్యారాయాంథ నిఘంటువున నెలకొన్న తావులున్కు చా టీకలో అందందు 

చూపయున్నాను.-- 

విపాయవి'స్పవ్వతకు ఇంక్కా ఒకటి రెం డుదానారణ లం: 

గా, వారి. ఫూ, ము. లో- “సురులక చొచ్చి కోసుకు నన్నుంగొనక*ి అని 

యున్నది, “కాసుకు అనుట “న$కౌ? స్యూత్రమునక్ విరుద్ధమని, 'వేదంవారు “కాసుగి 

అని దిద్ది వేసి నారు. (చూ, పు, లకి) 

డానుకుగొను చీరికిగొన్కు భూరికిగొను అను పలుకుబడులు వ్యవహార సిద్ధములు. 

వ్యవహార సిద్ధమైన భాపుయే గౌరన (గహీంచినది “కాసుకుంగొనరు? అను పలుకుబడిని 

ఆ కవి నవ-చరి[త్రలోగూ-డా వాడినాడు 

“భామలు కోరి తప్పకచూ చి రేనిం గామునిమడిలోనం గాసుకుంగొనరు.? (ఫు. కరర) 

కావున “కాసుకూ అనునబే కవిపాఠము. త రక్ర్వమిట్టుండగా, నూని, కవి ' 

హాఠమును కడకుద్రోసి “కాసుగ నన్నుంగొనకి అన్న శామ్రీపాఠముేే (గ్రహించినది, 

చామి(త్రులు, గద్వాలసంస్తాన విద్యాంసులచే “అపరపాణిని యని వినుతింప 

డిన (ప్రసిద్ధప పండితులు (బబ సన్ని 'ధానము సూర్యనారాయణ శా స్రీ గారు, విడ్యాద్ధల 

"రకు ఆంధ్ర పబంధకథలు' అని యొకగ్రంథము (వ్రాసినారు. అందులో క 

ఫారంగథరి పద్యము లాదావ్ఫాతేము లె యున్న వి. శాస్త్రీ గారి అపపాఠను లక్క_డి 
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కిని ఎక్కినవిగదా ! ఎందుశెక్క_ను * వే, వేం, కౌ మీ గారిపాథము నిర్హువ్రము దా 
అని “సన్ని ధానిపండితులు పరిశీలింపకుండా నే పర్మిగపొంచి నారు, ఇట్లు “ఆంధ 
మల్లి నాభు'ని పకిహుురణములను _ వ్యాఖ్యానములను నమ్మి తప్పులకగ్థ మైన (పాజ్ఞు 
లెందరో 1 ఇక ననుబోటి ఆల్పజ్ఞుల సంఖ్య కంత మేయుండదుగదా ! నా సాంతవివః, 
యముకూడా ఒకటి మనవిచేస్తాను, 

చేను రఘువంశము _ మేనుసం'దేశము తెనిగించుదినములలో శాస్త్రీ గారి (ఛాఠేలమిద ఎక్కువ లత్య భావము కలిగియుండెడి వాడను. అందువలన వారిభావ కాంత నా రచనలలోనికిని చొచ్చుకొన్నది. సవాజమేగదా! రఘు, ర్_కక్ష, టీక్షలాశి వారు ఏనుగుదంతములను “కేజిలన్నారు, ఆ (వాతను నమ్మి “నేనును కోజులనియ్ అన్నాశు. ఏనుగుదంతమును “కొమ్ము” అనవలెనుగాని (కేజి అనరాదని యిటీవల 'కెలిసికొ న్నాను. (“పలుగొమ్ముల మెకము = ఏనుయసి _ క్ల, రు “ఎన్ని కమిజుచుం 'బెరిగ వేనిక కొమ్మున దాదిటొమ్మునకి రుక్మాం.) 

ఇట్లు వేదంవారి అపళబ్దములు, అపపాఠముల్సు అపొరములు, అప ప్రయోగము లును ఈ నాటి కోశములలోోేనికిని _ కావ్యములలోగేనికిని హః పాతుకొనియున్న వి. పాతుకొనుచున్న వి. దీనికంతకును మూలేమి 1 
కాడిగారి (వాతలన్నీ నిరువ్హము లేనన్న నమ్మక మేగడా! శాస్త్రీ గార పండితు వను వారికిని (భ్రమప్రమాదములుకలవు, "కావున వారి వాత లను నాడా గట్టిగా కనినీంచి ఎ కొనుట మంచిదని విద్వల్లోకమునక్షు విన్న పము, 
(ప్రకృతేమనకు వత్తమ _ (ఫా. టీ, క ర ఎవడో (పొచీనుడుగాని శా చీ గారు కౌరన్న ది (ప్రకృతాంశము. ఇప్పట్టున 'చెప్పవలనీన గొప్ప విశేష మొక్ప యున్న ది, 

సారంగధరటీక_ స్వవిరచిత విపులవ్యా ఖ్యానమనియు, దానిని చదివిన రసి కులు (ఎవతో) హార్షి౦చ్చి అట్టి వ్యాఖ్యానమునే “విజయి కున్ను (వాయవలసీనవని కోరా చారికోరిక' చేరళ్ పాఠనిరయ చా ఖారనరచనాది పరికేశము వహించి 
య 

+ భారతి, విభవ- వె కాఖము.._.. 
(శ్రీ కా స్తులవారు విజయవిలాస పౌరంధర చరి తములకు టిప్పణులను తమ మొద్ధం బనిచేయుచున్న యొక (గ్రంథకర్త అప్పయపంతులుగా8 (పాళటీక ననుస చి (వాసికొనివచ్చియిచ్చిన లఘుటీకను సరిపటీచి రచించిరట ! అటు సంపటు 3టలో నా లఘుటీక లేని (ప్రమాదములు కొన్ని యపరిశీలితములుగా నశ నిడువంబడి కముండునని కాన్తులవాష శాతోననిరి, 

౯ 
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ఇప్పీరట '! శ్రీ (పభాకరళ్యాస్త్రిగారు ఆ సంగతిని ఆంధ్రవిశారదుల్కు తాపీ ఢర్మా 
న్స 

రావునాయుడుగారు. “విజి _ “సొరంగ? టీకలలోని లోప పములను గూర్చి విమర్శించి 

వెంకట్రాయశ్యా స్త్రీ గారికి ఒ త్తిడికలిగించిన సందర్భములో _ శ్రీ శాస్త్రీ గారికి సాయ 

పడుతలంపుతో - బయట'పెటి శారు, అందువల 'వెంకటట్రాయ క్యాస్త్రి గారికి కలిగిన 
య 

ఉపకారమేమూ గాని, వారు “ అన్యర.చికములను 'స్వరచితములుగా (పకటించుకొన్న 

మాట మాత్రము నిజమని 'స్పవ్దపడీనది, 

మరియు (ప్రభాకరశ్యాస్త్రీ గారు “సారంగి-టీ కాదోషములనుగూర్చి యిట్లనిర. = 

“అట్టు 'సరిపజుచుటలో నా లఘుటీకలోని (ప్రమాదములు కొన్ని యపరిశీలితములుగా 

నక విడువంబడియుండునని శాస్త్రులవారు నాతో ననిరి, అది యే చుండును. ఏల 

నయ్యా ఉప్ప నైనట్టి - అను పదమునకు గోప్ప అని జూలూరి అప్పయపంతులుగారి 

టీకలో నుండగా (ఉన్నట్లు ధర్మారావు-గారు (వాస్రి) శాస్త్రులుగారి టిప్ప ణిలోC 

గూడ న చేకలదు, శా స్ర్రులుగారు 'స్వయము ఇట్టు (చాయుదురని చేను నమ్మంజూల 

నయ్యొదను.! 

తప్పును గుర్తింపలేకప్తోవుట ; ఒప్వుగాఖావించి (ప్రకటించుట - స్వయము 

తప్పుచేయాటయే యగును, _'ఉప్పనెన = గొప్పు అన్న తప్పు టీకను శాస్త్రీగారు 
స్వయము (వాయకపోయినన్కు చదివి - సమ్మతించి. సరిపటిచి (ప్రచురించికి కావున 

ఆతప్వు వారు సౌంతముగా జేసినదే యగుచున్నది. దొరకిన దొసగు అది యొక్ళ కే 
యెనచో జూరుపాటనవచ్చును. అటి దొసగులు నూరులసంఖ్యకు మీరినప్పుడు? 

ఎందుకు ముఖ పీత్మి వాతలు ! ఉప్పెన = గొప్ప అను తప్పునకు తోడుబోయిన 
తప్పులు = ఆశ్యాస్త్రీగారు. స్వయము (వ్రాసీనవి - భారి యితరటీకలలో " విరివిగా 

నున్నవి, ఆ టీకలను సునిశితముగా చూడనివారు “నమ్మంజాలిమనెదరు కాని 

శ్రీ (ప్రభాకరశ్వాస్త్రీగారు మాత్రము వేదంవారి (వాతలలోని "నెరసుల "నెరుగనివారు 

కారు. ఎరిగియు “నేను నమ్మంజూాలనయ్యెదను' అనుట యెందువల్లననగా; తమకు 

సవాజమగు పరాపకర్ష ణ పరా జబ్ముఖతబేతను) జే. వేం, శాస్త్రీ గారియెడ గల విశే 

హెభిమానము చేతను. దేనిచేత నైన నేమి 6నమ్మయాలి ననిరిగచా 1 ప్రొజ్ఞులు వానే 
అట్లు సెలవిచ్చినప్పుడు వక సామాన్యులు నమ్ము కుట్లు ¢ శ్రీ శాస్త్రీ గారిని నమ్మించు 

టకు కాకపోయినను సామాన్యలాేకమును హెచ్చరించుట -కెనను - చేదంవారు స్వయము 

(వాసిన తప్పులు కొన్ని తెలియజెప్పుట అవసరము కావున ((గంథని స్తరభయమున) 

రకమున కొకటి _. రెండుగా మౌ(త్ర ముదావారిస్తాను. 
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౬. పాఠదోషములు 

౧. గళొసిక 

శృం-గారనైవధమ్యు.- “సురత తా ౦డవంబునకుకొ గళొసిక యగు పారవశ్యంబు 

నః గుసుమ కార్ముక నర్మ్శకర్మ కాండ కేళలీసమాపళా శర్మ సారంబు సమవిభ క్రంబు గాం 

బంచికొని యనుభవించుచు. (71870) 

ళాసిక = గండగ తెర (అతాండవమును ఆంఫునది యనుట - గళ్ = కంఠము 

యొక్క = అనిక = కళ్తైర - స్వార్థిక ప్రత్యయము ేరినందున ఫుంలింగము. హ్రీ లింగ 
ముగా మాటీనది,” అన్ని సర్వం _ వ్యాఖ్య. 

లోనకి అనుట తప్పు, 'ీసురరతాండవమునరు పారవళ్యము యు గండగ తెర 

యనుట అనుచితము,.- అది కళొసికి గాని “గశొసీకి కాదు. “కశానిక్ష అ తాండ 
వాదుల చివరం గావించు కృత్యవికేషము,” (నూ, ని 

(1) సీ, శిభితాందవము కకాసిక చేసీ సడలించెం 

నఆకుటీళల పేరి కాసెవిగువు (పాండు, ౪-3౭) 
(2) వ, “మ త్తవనమయూర మత్త కాళిని సకల మథురకంఠ 

కేకా గీతికావసానంబునం ర గళాసించె. (కాళీ, 3-౨౩). 

(త్ర ద్వి= “తల మహానటుడు సంధ్యా తాండవంబు 

లలినటియించి కళ్లొసీంచు౫తిని.” (నవ. ఫు, 67 
“కర్గాపికి _ తెనుగుపదము. సంస్కృత మనుకొన్నందువలన 6 ఖాస్సిక్ట యె 

తుదకు “గండ్వ కెరః యెనది. ల! 

విం వ్రయ్య వడు 
క వయ్యవడకుండ శాడ్ర 

వియ్యఫు వేలంబు లుభయవిధబాంధవులుకా) (శృం, నె, 6-109) 
'వియ్యపు - మేలములు = పరిహాసములు, (వయ్యవడకుండక్ = తునియ 

య 

మాటలు. వయ్యుటయు, ఈవ్రయ్య == వక్క _ (ఖండము) (కిందపడుటయు కోకములో లేని వితసంగతి, కావున (శ్రీవారి టీక సరయెనదికాదు. 
ర “గకౌపించె' అని వావిళ్ళ వారి పతి, న - 



రిప 

(ప్రయ్యవడు' (అని సరియైన రూపము, డా నిందపడు. వియ్యాలవారు=(అను 

చిత ప్రసంగములతో) (పయ్యవడకుండ = నిందపడకుండా - నాజూకుగా 'సరిసము 

లాడుకొచ్చారని సరియైనయర్థ ము, _ 

'(పయ్యవడుి వ, రలో లేదు. భోరతమునను, శ్రీనాథుని ఇతరకృతులలోను 

ఉన్నది, 

(1) “ప్రరువహీనయైనం బరమపతి వత 

యయ్యూ జగమువేశ (6 (బయ్య(బడదె CR (ఆది, 6-268.) 

ప్రయ్యి ప్రయి మై: 
(2) “పంకజసూతిమై "నెరయం బయ్యిడి వేగము యగ్ని (జొ చ్చెదక 4 

కాళీ, 5-168 

(8) (ప్రయిమాలి యేమిటి కయినను గర్జించు. (కాంతి, 3-399) PD 

(£) “బన్న ములన్ని యాం బెలిపి "ప్రయిడనేయనిపోయె నా రై.) 

ఎావిరాటు, 2-154 

(ర్ పెవడిపోయు.గాక ధృతరాష్ట్రుడు గన్న దియేమి యాసభన్.” 
ఆకర్ష . 3-224, 

న వాలీ అనా 

ఏ గొడ్డు సీ(గి 

శృం, నై (ప్రాచీన (1915) ముద్రణ మున, 

సీ 6రజతాచలంచేలు రాజు పట్టపు దేవి 

గోరి యెవ్యనిం గాంచె గొడ్తువీంగి. (6-72) 
య 

అనియున్నదీ. కా(శ్ర్రగారికి దొరకిన తాళ, (ప్ర, శెంటిలోను - వీణ? అనియె 

యున్నదట. అయితే ఒక వూ. ము. లో మొతము (గొడ్లు = నీయి అని యున్న 

దట. వారు తౌళ్గ(ప్రతుల పాఠము నుజ్జగించి 'నీంగి "నే గ్రహించి “గొడ్డు = వంధ్యా 

త్వమున్సు నీయ = (లేక లేక కడుపు తేనియ _ రూ, ఈయ) తీర్చుకొని” అని వ్యా 

ఖొర్చినించి నారు. గొడ్డు వీ(గి” అనునటే సరియైన పలుకుబడి, 

(బ్రౌను కెంత కాలంబు పోయిన గొడ్డువీంగి _ కాంతి జిత్రాహొమవు సుమగర్భ 

గర్భమయ్యు] (నేం, పంచ, ర్-ర) అను (పయోగమిచ్చి, = 'వీ(గి ఇ వదలి” అని యర్థము 

గూడా చెప్పినాడు. మరికొన్ని (ప్రయోగములు... 

(1) 6గాడువీంగ కనియి గొడుకునెితయు మూరి 
౮తె త 

నంతు "నెలంతలందు వమహీత భాగ్య? (హారి ఫూః ల=1650) 
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(2) శని (పాచి గొడ్డువీయంగ రత్నమువంటి 

పుత్రసంతానంబు ఫుక్తైననంి (రామాభ్యు, 2-106.) 

(8) కానక కానక గొడ్డువీం[-కాం, చిన తనయుండవీవు. (పరమ, 2-174). 

(4) దండినోములునోచి తన గొడ్డువీంగి కడపట నీయట్టి కల్యాణశీలు, 

గొడుకుంాలని) (నవనాథ. పు, 71) 

(ర) నిను, మేదినీ గుప్తికెకని యెట్ల్టశకేనియు గొడ్డువీ(గతినంచు? 

(భా. రా, అయా. 13) 

(6) నోడ్డువీంగి కన్న బిడ్డండు గావున.) (కాళీ, ఉరి) 

౮. కిటకిటని 

క “కీల డకటినటి, యింపం గిటు కిటని కౌ నొకింత చలింపక” (విజ, 8-79) 

శిటకిటని = కిటకిటమెనెడీ? అని చారిటీక. 

కిటకిటని (కిటకిట “ అని కౌను) అనుపాఠము తప్పు, 

“అని కౌను = అనెడి కౌను' అనుటీక అంతకంశును తప్పు, 

(టగితుని? (= సన్నని) ఆని 'సరియెనపాఠము. | శ్రౌణ్యములో  “గిటగిటని 
క్రిందనున్న ది. శే. ర. లో, 1 “గటగిటన = అల్బయ్సు కృశమ్సు సూట్మేము, (విశే 

వణనుగుచో “%టగిటని నడుము)” అని "స్పస్టముగా ఇెప్పబడియున్న ది. 
'కటిధ్గరయు పొంక మును గిటగిటని నడుము (పరమ. 8-125.) 

లో క, ఖ్ జ on న్ ఖా =. : 
జ గ్ ఖే శే ie క తట rs 

సలల ఎ య ంంిప్తే లీ + బి నుట బుద్రకి, 

8. అర్థదోషములు 7 

౧ వంకరువోయకా క్షి 

కం, నె... ఉపంకరుహాయతాక్షీ = కమలములవంటివి _ నిడుదలును అగు 
నేశ్రములు కలదెన యా దమయంతియొక్క_.” (ఫు, 296) 

“పంక... తాతీ) యనగా “పంకరుదామలవలె ఆయతములయిన అతులుకలది” 
యని సరియెన యరము, వ న్ ర ర వ్యాఖ్యాతలు చెప్పిన యర్థము కా స్ర్రవిరుద్ధము, 

౨ అంవకోల 
“ఆము కి  “అంపకోలకొ = చాణపు గమైచేతను” (ఫు, 4రరి) 

f ఆశ్వాస్త్రిగాశ్కే గౌ వారి. (ఫు, 165) లో - “కటకటా, భారమెక్క_డ 
నుండివచ్చె - గిటగిటనెన యీ కీరవాణికిని” అన్న చోట 'గటగిటనెన = అల్ప్బమయిన' 
అశ్నాయ, “అల్పమయిన కీరవాణి? అంెపే అర్ధ'మేమో ! 



లి 

“'అంపకోలి యనగా (వాణీ) గాని “మి కాదు, 

“అంప = బాణముయొక్కు, కోల = కము! ఆని యర్గము చేయుట ఎరుక. 

ఇచాలమి చేత, 

ఆ, వె, “వింటందొడిగి యేయ వెసం జనునెంత ద 

వ్వంత దవ్వు చనునె యంపకోల 

దేవుడైన రిత్తఖేవెవ!) (కళా, 7-202) 

i 

పె ఉద్యానము ల నల్తకాడం 

కీతో, చం. “అ స్తీజీరోద్యానే మందవిపో చాను సర్శ్బః ౫ అని మూలము, 

వల్ల కాటిలో మందవిపుమని పా మొకటి యుండెను? అని కాస్త గారి తెనిగింపు. 

(పు. 247.) 

జీర్ణోద్యానమనశా, “పాడుబడినతోటి గాని “వల్ల కాడు కాదు. హీత్రోపదేశ 

మును ఆంగ్ల కరించిన “కేల్? పండితుడు _ “జీరో ద్యానం = au old garden’ అనియే 

అన్నాడు, “అప్రి?- నిఘుంటువులో “జీర్ణ దాన్టవరి - ruined or neglected garden’ 

అని చెప్పబడియున్నది. కాబట్టి, 'జీక్లోద్యానము = == వల్ల కాడుఅనుట విపరీత పాండిత్య 
మనిపించుకొంటుంది. (ఇక్కడ చెప్పవలసిన విశేసుములు కొన్ని కలవు, స్థలసంకో 

చముచేత సం శేపించితిని. .) 

ఇ సూ ర్యకాంతను లు 

శం, నె “ఎండకు నూర్య కాంతములును వెన్నెలకు -చందకాంతములును 

కరంగును,.? (ఫు, 730) 

“ఎండకు సూర్య కాంతములు కరంగి ననుట తప్పు, సూర్యకి రణ స్పర్శజేత 

నూర్యకాంతము వేడి యెక్కునుగాని కరగదు, ఆ వేడి యెక్కుటే భర్తృవారి యిట్లు 
చమత్కరించి చెప్పీ నాదు. = 

“య దకేతనోపి పొదైః స్పృవ్నః (ప్రజ్వలతి సనితు రినకాంత౪8్ _ శ ర్యపద్దతి, 

భట్టము రారి మహోకవిమాటలు వినండి. 

“ఉద్దామద్యుమణి ద్యుతి వ్యతికర (ప(క్రీడ దఠోసల జూ్వలాజాల జటాల బజాంగలతటీ 

నిష్తూజకోయస్ట్రయ। క్ర (అనర్భ రాఘవము.,) 

“నలినీచాంథవ ఖానుత్ ప్త రవికాంతస్యంది నీహార కందళ చూత్కారపరంపరల్ 
పయిపయికొ మధ్యావ్నాముకా దెల్పెడిక” అను మనుచరిత్ర పద్యమెనను స్ఫురింప 
"లేదు కబ్ ల కాయ గారికి ! 
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జ వాను 

(ప్రతాపర్మూదీయమ్యు__ 

క, “ఊరయల వామలెల్లరు నీరాణిని నీమెవ్రూజ నీకీంచినచో 

సారమతి నల్ల యనన్తూ యారుంథతులగుట కొక్క యంకిలియు న్న! (9-2) 

ఓ“నామలు = కుటిల శ్రీల” అని వారిదే టీక, 

చామా శబ్దమునకు “కటీల, స్రీ? యను అనర్భము క్రోశ్రయులలొోలేదు, మై "పెచ్చు 
sh ర్రమశశ్ర్రీ? యని యున్నది. 

“నాను = ఉ క్రమ స్రీ” (శ. ర 

కనాన - A man, A lovely woman” (కసీ) 
“నామ _ సుందర మెన, స్రీ” (బొనుం) 

“ పతీపదర్శినీ చామా వనితా” (అమరము.) 

“నామా _ వమతి సౌందర్యం ఇతి. యద్వా వమతి (పతీకూలమే వారం కథ 
యతి = యద్యా వామనః కామో _స్యస్యా ఇతి = సామాన్యా స్రీ ఇత్యమర; _మమథా 

గీతగోవిందే,__ “శ్లివ్యతి కామంచుంబతి కామపీ కానుపీ రమయతి వామామ్స్ ప శ్యతి 
'సమ్ష్మీక చారుపరా మపరా మనుగచ్చత్వి రామామ్,.౫ (శే బ్ఞార్థకల్బ(దువుము) - 

క. “భూమినుమనోమర్నదును వామా(పద్యుమ్న (కావ్యా, సం, 2-17 
చః *,*,రాళికెక్కి యిన సత్క్బృతిరగకొను కన్యక న్య, కా 

శ్య్వరమతి నిట్టుగామనిన చామయె చామగదమ్మ కోమలీ?, ,.__వసు, డ-ర్7, 
వ *ఇమ్విధంబున నవ్వామ.) (దమయంతి (శృం, నె, 7-187.) 

A “ఆగళ్ళతం విదధతోవీ సమిదకామా న 
నాధీయ తే పరుషమత్ర మస్యవామాః) (నైన. 11-92) 

“వామాః = ఊే* అని వ్యాఖ్య, 

కావున “వామలు = కుటిల, స్రీలు అనుట 'సరిగాదు, “వామ త్వేన వక్రస్వభా 
వర్వేన వామాఅను వ్యుర్ప త్తినిచూ-చి “వామ = కుటిల స్రీ? అనుకి శ్నారుకొబోలు, 
పొరపొటు, అటయినచో _ “ఆల్బం బలమస్వ్యాః అబలా అఆనియున్న ది కావున 40 

\ “అబలా = దుర్భల శ్రీ (= లేవలేని ఆడది ఆని చెప్పవచ్చునుగదా | అ'ట్లెవ-రెనను 
(వాసీరా 1 

7 
౬ కుటి వమువం 

గ! 
క. “నెలపొడుష్రుల సురనది న్ని ర్మలశర తద-గారకుట్రిమ్యస్రవదిందూ 

పలతుందిలాపయగుచుల జెలినొందు! బతి వతే'చితీ సంప త్రిక.” 
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(ఆ హండిన ప్రరముయొక్క_ - ఇండయొక్క, కుట్టిమ వు నెలకట్టులయందు 
(= జాతిచస్థా చేలలయందు) ఓడుచున్న - చంద్రకాంత శిలలశేత్స తుందిల = 
పవుదములయిన, ఆపడజు నీద క లది...మండాకినికన్న పటణము ఊన్న తమని యరము= (5 అధ అము — లు థి కావున సంబంధాతిశరమో క్రి* అని వ్యాఖ్యానము 

పట్టణ మే మందాకినికన్న ఉన్నతమట! పటణమనగా - పటణముండు (ప్రదేశ చి 
అం (వ) మన్న మాట. కావ్యములలో “పట్టణములోని మేడ లున్నతము లని వ చ్లించుట కలదు 

గాని _ “పట్టణ మే? ఉన్నతమనుట యొందును లేదు... శం ర. లో “కుట్టిమము జా 
నెలకట్లు; తాతికట్రనప్రుచేలి అని యున్నది, నీలి యనగా మేడలోని అడుగు 
భి "గముగదా” అనుకొని, ఆ భామను మందాకినికన్న డాన్న తము కాకపోతే అందలి 
చంద్ర కాంతములనుండి ఓడికలు కటు జలము ఆమందాకినిలోనికి (ప్రవహింపదుగదా _. ను అనుకొని కానీ గారు “'ఆపటణపు నేలు యే మందాకినికంకే యొ తన్నారు. “పెద (౮ లు అత్ ౧ పొరపాటు, 

“కటిమము అనగా రాళు పరిచిన (ప్రదేశము, అది మేడలోని అడుగు భాగము 
కావచ్చును. మేడమోడి (పదేశమును కావచ్చును. | పకృత పద్య ములోేని “కుట్టిమములు? 
గృహోేపరి భౌములు. కావుననే చం దకిరణములు సోకుటయు, అందలి చంద్రకాంత 
ములు కరగి పొరుటయును, ' కుట్రిమములు మందాకిని కన్న ఉన్న తములని చెప్పుట 
ద్యారా కవి మేడల యౌొన్నత్యమును "తెలిపినాడు. ఆపద్యములోనున్న చమత్కార 
మదే. పాపము, వ్యాఖ్యాతలు (గ్రహింపలేక పోయి నారు, 

నామాటయందు నమ్మకము చాలని "పెద్దలు మూలమును చూడండి, 
ఈయదగార ఫఘటాట్ట కుట్రిమ(సవ దిందూపల తుందిలాపయా, 
ముముకే న పతివ తౌచితీ (ప్రతిచంద్రోదయ మ(భ్రగంగయా. (2-89) 
“యదగారభుటా నాం యస్యా గృహ సమూాహానా మట్టా ఊఉపరిగృవాో స్తేషు 

కుట్తిమా బద్ధభూమయ స్తాసు (సవంతేకి , ..* అనేన ఆకాశగంగాయా అపీ కుట్రిమానా 
మూర్ష్యభావత్యం నూచ్వ లే.” (నారా. వా ర్థ్వభావఠ్వం నూచ్య తే.” ( శ్ర్ఖ్య) 

యస్యాః నగర్యా అగారభుటాసు గృహసమాహీహు అట్లానాం ఆట్రాల కా 
వ్ ౬ నాం కుట్టి మేషు బద్ధభూమిషు - (ప్రవద్భిః ఇందుసంపర్మా_త్ _ స్యందమానెరందూ 

పలెః,..-తథాచాగారాణా మతీందు మండల మాన్న త్యంవ్య జ్య తే” (మళ్లి) 

కాబట్టి 5మందాకినికన్న పట్టణము ఉన్నతిమనుట తప్పు; పద్యములోని కుట్టి 
మములు _ మేడలలోని అడుగు భో? ము లనుకొ"నాట అంతకంశును తప్పు. 

మాఘకివి ద్వారకలోని 'కుట్టిమములు? ముఘమండబమునకు చెయిత్తుననున్న ట్లు 
వరి ౦బీ నాడు, 

ణా 
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“కొంతేందు కాంతోపల కుట్టి మేషు, (ప్రతితపం వార్మ్యతలేషు యథత్ర 

ఉఊ్చైరథఃపాతి పయోముచోఒప్సీ సమూవా మూహుః పయసాం పణాళ్య 8' 

= (తె-క£) 

5 చ కంచీకరభకవి - 6క్రుట్రిమములు (= "నెలకట్టులు) ఆ లెకి్యా వివారింపదగిన 

నలము"లని వెప్పినాడు,.--- 

® కీ, “పటికంప్రు నెలకటు సెనెక్కం బెగడొందు 
ర ఈ 

.ి ణా డి నింతి యిచ్చటగుట్ట లెట్టుదాకె (వారిశ్చం ద్ర (బౌ ను 

౭ వడిదెంబు - విద్రిచి 

ళం, "నె. * వెన్న పడిదంబు జొచ్చిల విద్రీచి విడిచి 

వార యా(త్రికు లనుమోదవంతు లగుచు 

వలచి భుజియించి రొగం బిండి వంటకములు (6-120) 

1 “వెన్న పడిదంబు = వెన్నతోంజేసిన ఛత్యువిశేవము జొబ్చిలకా = (ద్రవము 
ఉట్టిపడునట్లు వి(దిచి విద్రీచి = విజేచి విటీచి? _ అని సర్వంకషావ్యాఖ్య. 

ష్ణ 

“వెన్నపడిదెము - వెన్నవిస్కెటువంటి గటి వసువనుకొన్ని 'విద్రిచి విద్రిచి = లు ల ౨ 
విలీచి విజిచి? అని యర్థము (వాసీనారు వాలతప్పుః 

వెన్న పడిదెయ - విరువదగిన గట్టివస్తువును కాదు. విదుచుట యనగా 
విటుచుటయును కాదు= పడిదెయు. (ద్రవరాప మైన (మజ్జిగ పులుసువంటి, వ్యంజన 
విశేషము, (చూ. స్ట్, ర్స 

ప్పి, “ఆప్పడంబులు వడీయములు( దాలింప్రులు. 

బలుచని నులివెద్చ పడిదెములును,) (జెమి, 3-51) . 
(బౌను ఇట్లు వివరముగా (వాసియున్నాడు.._ 

“పడిదెమా 07 పడిదెం. A certain decoction. బోళము in చికిత్సా 
సారము... 2కి “దధ్గితెల ఇలెస్సమం, టీ॥ గ్రాహులైన పదారాలతోను “వెరగునూ"సే 
పడిదంతోను (పాతరాహో (రా న్నము పథ్యము బోంబే శ్లేది, సీం చాడిమ కల్యా. 
ఢ్యః ఖళస్పర్వాతిసారజిత్, టీః శొంఠిన్ని దాడింబకాయాను నూరి శలిపి కాచిన 
పడిదం సర్వాతిసారవారం, పడిదము, ఇలః which is explained in శబార కల్ప 
తరువు, కల్యూము, 

ల థి 
కు ని లో కట్టు డా బారు పడీదెము అని యున్నది. 
విద్రుచుట = విదిలించుట (చూ శ, ర్స 
“మిదుచుట - విదిలించుట. గ్య shake of, beat off, get rid of’ (బౌను) 
1 ఇడిదంబు అనుట తప్పు. పడిదెము. రూపా. పడి దియాయు. 
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“హీడింబుండను నొక్కరక్కుసుండు వారి దవ్వులంజూచి మేవంచి రూడ్ 

శ్రేశంబులు విదిచి” (భా. అది, 6-186.) 

క్ట 6 మొగివిచ్చు పసిండిగేదంగి “టకు గమిమించు 

నిశదచ్భదం౦ంబులు విదిచి విది) చి. పాండు. 4.220 

౮ చిదిపిజాలు 

శృం. చె చె, “రాత దె వె చీర ఇెజింగున బడుగువాండు 

శూమసౌలంబు f చిదిపి జాలెన్నిముడుచు”క . (6-14 

“బడుగు వాడు = అశక్తుడు (దుర్చలుండు హామౌశిలంబుకొ కా బంగరు 

కొండను = (మేరువును) చిదిపి = చిన్నచిన్నజాలుగా చిదియంగొట్టి ఎన్నిజాలు 

ముడు(చుకొ = కొంచెపాటియేని ముడిచి కొనిపోంజూాలండు.* అని సర్వం = వ్యా ఖ్యం 

దుర్చలుజేమి! మేరువును చిన్నచిన్న జాలుగా చిదియంగొట్టుటయేమి! ఆంధ 

మల్లి నాథులు “విదిపిజాలు* ఆను "తేట లెనుగు పలుకుబడి నెరుగక *-దిడివీ'*వి సేవద్యు 

మని తెలియక [కియ యని (భమించి, అసంభవమగు అర్థమును చెప్పీ పద్య భి "వమును 

పాడుబే సీ చారు. విశేవ నిమర్శ కిక్కు_డ చోటులేదు, -కాన్రన (ప్రకృతఫు 'చిడిపీణాలి 

కొక (పయోగమాత్ర మిచ్చి అవతలి విషయము నందుకిొంటాను. 

గీ. “క్షనక్రశౌెలంబు తలయంపిగా శయించి, చిదిపీరాలేరంబోయిన చెలువుగా దె? 

వాపరములిచ్చు పతిభ క్రియెడలి యతివ,యొండువిభమున మోఠీంబు నొంద(జనుట,’ 

(రుక్మాం, కరిర్) 

చిదిపి = పరుపమ్ము అల్నము -_ నికృష్వము - (చిదిపి = బీడిపీ = చిలిపి) 

చూ, శ. ర, 

“సంస్కృత సాహిత్యమంటు ఎక్కడ నున్నదో దివ్వటీలు జెలింగించి వెద 
కండు. అని కో, చెం. పంతులుగారిని గేలిచేసిన శాస్తు)లవారు, తెనుగు పద్యము 

లకు - పదములకు గూడా త ప్పర్థములు (వాసిశేమండీ ! 

లా వ్యాక రణ దోషములు 

౧ నేర్చరురాలు 

బిల్హ్రణీయము _ రాజపు క్రీ ప్రొ థా ఆసీత్ డా రాజకన్య "సేర్పరురాలామొను 

అని టీక, 

f బచిడిపిణాలు అని శ, ర పాఠము, (చూ, 'చిడిపి” క్రంద.) 
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చేస్న గల్యక్ర్రీ “చేర్చరి యేగాని నేర్చరురాలు? కాదు. | క్ర్రీయేకాదు, 
పురుషుడైనను నేర్పరి యే, “ఆరి (పత్యయంబు కలవాండు _ కలది అనునర్భంబున 
“జాలు “నేకువ్రు మొదలగు శబ్దంబుల కగును.” (చూ. గుప్తా. (ప్ర, తద్ధిత, 17.) 

“ఎంత "సేర్చరివమ్మ యింతికో నీవు!* 1(వాణాసురయుద్ధము.) 
“నే రృరియొ వెళ్యకులో త్తముం డవచితిప్పం డల్పుం డే.”(హార, పీఠిక.) 

పురుషుడు _ “నేర్చతుడు?; త్ర జు “నేర్చరరాలు; అమవాత్తు = "నేర్పరము, అగునను 
" కొనుట పొరపాటు, 

మరియు, అదంత తత్సమమునకు “ఆలు పరమగునపుడు జరుగదగ్గిన _ (బా. 
సం తెగ కార్యమును = ఇదంతమును ౬ చేళ్యమును.నెన 6నేర్చరి?కి పట్టించుట బాలా 
పొరపాటు, 

౨ అబురివులు 

(ఇ) “కామ కోఫ లోేభ్ర గర్వమోహార్ష శల 
లోని యాబురిపులలగా సెబుంగు 

బయలిశాకవులను భజించుకేపాటి.? (హితో. చం. సంధి, గ్ర) 
(0) “ఆజురిప్రలమనికి? (నాగానందము. పు, 7 
ఆజురిప్రులు మూడు కొడుకులు రెండు కూతుండ్లు _ అని తెనుగువారనరు, కామ కోధాడిగుణమలు మవాత్తులు కాక్ర్షపోయినను రిప్రులుగా చెప్పబడినపుడు మజా 

తులుగాసే పరిగణీతేములగును. ' 
“లాేకయులన్ని యుకా గడియలోన జయిం-చిన వా:డ , వింద్రియా 
నీకము. జిళ్తముకొ శాలువ నేరవు, నిన్ను నిబద్దుంజేయు నీ 
భీకర కతులార్వురం (బభిన్ను లంజేసీన6 (బాతికోటిలాో 
వీక్ విరోధి లేండొకండు “నేక్పుకంజూడుము దాన వేళ్వరా.౫ 

— భోగవతము, 7-267, 
ఈపద్యములోని భీకర కతులార్వురు నెవరు? కామాదులే, 

3 వరదేశంలు 
గె వారి“ పరచదేకులకు గుభపంచలుగాక,” (శ్ర, 180) 

అని శాశ్ర్రుపాఠము. “పరచేకులు” అనుట తప్పు “పరజేసులు) అనవలెను, (పరశేశ్టి బహువచనమెనప్పుడు దాని శవరము సవర్గమగునని- గుపా, (పకా, లో నీ 
యే క్యా న్ 

స్పష్టముగా తెలుపబడియున్న ద. (చూ. బా. తత్స, కర్, (కంద) కావున పరచే కులు రాశుల్కు రళ్ముల్కు పేశుల్కు అని ముద్రీంచుటు (ప్రమాదము. 
శేచూం గి, వ్యాససరంవాము, (ఫు, ౩9౬. | | ల 
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౪ ఫలములుకావవు 

హీత్రో, .చంోవిసవృతీయలు పథ్యమయిన ఫలములు కావవు” (ఫు, 1498.) 
చిన్న్నయనూరి “ఆగమాన్య చ కారములకు, , .... ముత్తు పరంబగునపుడు పవల 

గును? (కి, రిరి) అన్నాడుగనుకన్సు *వ్రూచు? నకు వ్యతిరేకమున “ఫూవవుి అను 

రూపము కనబడుచున్నది గావునను కా్య్ర్రిగారు “కాచు? నకు వ్యతిరేకమున *కావవు 
అన్నారు. కాన్ని అట్టనుట సంప్రదాయము. కాదు. “కాయము అనుట సంప్ర 

దాయము. ' 

(1) “కొడుకులు లేనట్టి కోమలి బదుకు 

న్రూ-చీ కాయనియట్లి భూజంబువిథయు? (పల్నా, చరి, పు. ర్2) 

(2) “మాయల కతకారి మందులమారి 

d ప శ” 53 _ రీ » CO "కాయని పడు చెట్టు ( పెరిక. ఫు, 69) 

(తీ) “సాశే పండగమేలు సమకూరు మాక్తింత 

కాయకి పండుకు కరణియలుగుి (శశాంక, శీ 166.) 

(ఓ) గషతోయ కహా పరస్టలముం (ద్రొక్కియుం జూచినయేని నాలుగేన్ 
థి 

గాయలు కాయ వచ్చెలువ నర్భమునం దెటువంటిపాపమో.ంి 

వేం. పంచ. 1 = 66 

(5) “The tamarind tree does not bear - ఆ చింతవెట్టు కాయడము 

లేదు? ((బౌను) 

కావున “కావవు అనుట సరికాదు. మరియు కాచు (= ఎండకాయ్సు 

రాచ్చు వాచ్చు చాంచ్చు మొదలగు [క్రియలకు (“వ్రాూచుిను బట్టి) వ్యతిలేకమున్క - 

ఎండ కావదు ఒళ్ళు చావదు 

ఆమెకాలికి పసుపు 'రావదు వాడు చేయిబావ(డు, 

అనురూపములు వాడుట తప్పు, 

ఘా కొత 

“పూ తాళంబందులానీ, (పళీ యపవన గర్భ ంబునం డెనయగానీ 

త్రోతుర్వాతకొ నుహీశుక దురకలు” _((ప్రతాప, శ్-12)  - 

శా స్రీ గారికీ పరమ పమాణవముయిన బాలవ్యాకరణొమును బట్ట ఎడు త వర్ణంబులు 

ఆశీశ్చ్శాప సం(ప్రార్ధనంబులయం దేగ దా వచ్చునది ? మరి “తురకలు మహీశుకా 

త్రోతుర్గాలేక?.. అంెటే శాపమా? ఆశీస్సా? సంప్రార్థనమాక ఓఒక్షణేళ్థ = 



రీతి 

త్రోనినం ద్రోయనిమ్ము అనునర్ధమున _ “కారక అనవచ్చునా ? అందుకు భొరత 
(ప్రయోగమున్నదా 4 (i 

భార తేరర కవి ప్రయోగ మొకటి. “జూాతితొలంగుంాత, గుణశ క్తి రసాతల 

సీమకుంజనుం గాత. ..బహుభంగుల విత్తమె మాకుమేలు” (భర్త. ౧-౩౨) అనునది 

కనబడుచున్నది, కాని ఆది వారికి కొరగాదుగద్యా మరి చారి “మహీశుినిగతీయేమి 1 
_ తురక లారనిని ((్రతాపరుదుని పాతాళంబందుగాన్నీ (ప్రథయపవనగర్భంబునందు 

గానీ, నిమ్యర్జ గా (శ్రోయవలసినదేనా ప్రొపము | 

౬ అడుగు 

శృం, “నెం (పీఠిక = “అయ్యా, నీ చెవ్యరవు * నిరోమణిగా వరిలుము అని 
మో pm 

యడిగెను” 

నీ 'వెవ్వరవు = అని యడుగుట కలదుగాని “వర్థిల్లుము] అని అడుగుటయును 

కలదా * నీ వెవ్యరవు $ అని యడిగ్సి 6వర్ధిల్లుమూ అని దీవించెను.- అనుట (క్రమము, 
యm 

ఇ అ ఇ క్యాస్ర్రుగారి వాక్యరచనలో తప్పున్న డి. ఇట్టి తప్పును (కిందితరతి విద్యార్థులు 

వేయుట కలదు. 

కొక్కొండ పండితులు “లేడయ్యెడుకా) అని ప్రయోగింపగా అది. [తప్పను 
fra కనలువదియేండ్ల యాం థపండితుల యాంధ్ర వ్యాక రణజ్ఞానము ఎట్లు శేంగుచు 

న్నదో యరయుండు. _ వీశే (కొ త్తవ్యాకరణము జేయవలసీనవారు?) అని సీళీన 
చేసిన కాత్రుగారి (వాతలలో విద్యార్థులు చేయదగిన వ్యాకరణదోప, షము లుండుటకో 

కారణ చేమంటారు శ 

శ బ్దదో షములు 

౧ ఒరనిడి 

“విజయి - (ప్ర. 24 లో *మేలుబంతి = ఒరవడి” అన్నారు మళ్లీ, పు, 

124 లో _ “మేలుబంతులు == ఒరవడి పంక్తులు' ఆన్నారు. వారే. తిక్టానవిజయ 

మాలో “వరువడిి అన్నారట (చూ, చే. వేం. స్మృతి. - ప్ర. లోగ 

శే. రం లో (నూ. ని. లోను) “ఒరవడి” అనురూప మొక్కకు యున్నది, 
ఆంధ మల్లి గాభులు “ఒరువడిి 3 *వరువడి అనురూపము లెక్కు_డ సంపాదించి నారో $ 

ఇంకకును వారి మతమున ఏరూపము సాధువో కేలుశుటు ? 
య 

f చూ, ఛాహెభేనజము, (వు. ఒర 
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౨ గరిట 

“ఆము క్రి. “అ యగపలక్ ౫ అయటింకాయచిప్పల గరిటలతో” (ఫు, 88) 

౧రటి అనుట తప్పు. *గరి కు అనుట ఒప్పు, అది యట్లుండ-గా ((గ్రాంథికప్రు నరి పెం 

అరసున్నాకలదిం “నేయిగరింశుండుక బోయకయున్న* ( పండితా, వాద, 

పు. ౨౦౩.) నూ. ని, కావున 6గరిం టొ అనవలయును. 

రట) అనురూపము పొమరవ్యవహారముననైనను ఉన్నదా ? 

5 గావత్తు 

వివుర్శవినోదము. “చతమాసర్మాత్రిలో మింటియధోభొగము తెలుంగు 

గావత్తు నాకారమున ధవళిమ దువాళించు చుండగా”. (ఫు, 40. 

వత్తు) వాడుక భాహలోనిది. “ఒత్తు (గాంథికము, = 

అప్పక వీయము, = 

కే, “ఒత్తుజడ్డయు ద్విత్వసంయు క్షములును .? (2-18) 

వ. *ఇటువలెం (గిందను (వాసీన యొత్తులశే తలకట్టు (2.40) 

వైయాక రణపారిజూతేము = 

“అధర్వణో కమగు ఒత్తుగుర్త “పయిరీతి నొత్తు వర్ణము.) (పు, జలిలి) చూపు, 

264 న్నూ. 

ఆం. పం, భాసాభసజము, 

“ఒత్తు లేకుండా? (ఫు, ౧౯౮) ఒత్తు ఉన్న ప్పుడు; ఒత్తుపోగామే' (పు, ౧౯౯) 

ద, 5. L. C. Examiners’ Report 1939.— 

“ఐత్వము - తాయొత్తు వీనిభేదము పలువురకు తెలియదు ౬ (ఫు, 12) 

(టౌను రతం) _ “వత్తు? కూడా |౫హీంచినా(డు, (ఆతడు -గాంథిక మునకు 

(ప్రమాణము కాదుణదా బి శ, ర, లో ఏరూషమును లేదు. నూ, ని, వకారాదిగా 
నాల రారాాతలో క. 

భావించెనేమో; ఒకారము (క్రింద చూపలేదు. _డానిశేమిగాన్సి ఇట్లు “ఒరువడి, 

(వరువడి *గరిట్సి “గా వత్తు! _ వంటి అషృభంశములను వాడియున్న కత్రా గారు 

నెల్లూరు టవునుహాలులో అంధ సాహీత్య పిన దన్హమచవార్ది కసభలో అధ్య ట్ స్థాన 

ముననుండి _ “* “సెనగలు  సాధురూపము,. పొమరులు “కేనిలుి అందురు, 

పొమరతటలు “నెనిగలి అని ఎ త్వాంతము చేయుదురు. కెనిగ లన్న ౦దుకు నొ 

గుమాస్తాను (బాహ్మణు నొకనిని నేను తేటీమివైచితిని” అని గంఫీరముశా ఉపన్య 

సించినారు. అందుకు వారి శిష్యులును తదనుయాయులును అనాడు పొందిన వా న 

మునకు హ్టేలేదు, తత్త మిలా ఉంటుంది, సర్వజ్ఞ'లెవరండీ 1 
X 



ఫ్రీ 

భ చేరు 

ఃజెనిగె లన్నందుక నా గుమాస్తాను తలీమి వెచితి” నన్న ఆ క్యాస్త్రీగాశే బు 

ఆ యుపన్యాసనములో న్నే శోనిమర్శలవివయమున - రసమును (అనంగా చేతను రుచి 

చూచి ఈ రసమెవరిడి (అనంగా నీ చారు "నెవరు కాంచినారు. అని యడుగవల 

యును. అట్టడిగినజే రసము” అన్నారు. 
వారి దృప్విలో “చారు? అపశేబ్దము (“జేరు సుశబ్దమ్య అనగా (గాంథిక ము. 

అందువలన నే వారు చేతను సొంత భావలో (ప్రయోగించి “బారుిను లోకభావలోే 

చయాపీనారు, కాని “బారి అపళబ్దము కాదు; నుశబ్దమే, (గ్రాంథిక మే. 

(1) “దారులు6 డియ్య?నారలు? (కాశీఖండము. 7-185.) 

(2) “తియ్యని 7 చారులు దిమ్మనంబులుజ? (ఆము క్ర, 1-81.) 

(3) “వడియం౦బులు చారు లూరగాయలుి (శశాంక, 3-14.) 

(క) “చాటులాం బిండివంటలును శర్మరయుకాి (వారవిలా'సము, 1-32.) 

చారు = సారళబ్ణభ్లవము. సారము = బారు అనుటకు - | 
“సారం భోజనసారం సారం సారంగలో చనాధరత; 

పిబ ఖలు వారం వారం _ నోచే న్ముధాభవతి సంసారః.) 

“ఆమ్పికాఫల సంభూతం _ సారం, వాతవినాశనమ్ 

పీ శ్రశ్లేన్మకరం కించిత్ సురుచ్యం వహ్ని బోథకమ్,? - 

= యోగరత్నా కరము, (వు. ౧౩౪) 

సారమే కన్నదమన “సారు? తెనుగున “బారు అయినది. (కట్టు వారు 
బారు. లమ్మీనారాయణీయము. ) 1 కొన్ని గ్రంథములలో ఈ “చారు? _ “బీది గా 
ముదిరే మైయున్న ది. (బౌను “చారు Error for బేరు అన్నాడు, బాతులు + 

శర్య-రయుకా - అను. (యతిస్థాన) (ప్రయోగమునుచూడక కాబోలు శ. ఈ కర్త 
“దార కింద ఇట్టువాసినాడు.._. ఈయర్గమం దిడి యిట్లు దంత్యాదిగా నొకచోట 
(ప్రయోగింపబడియున్న ది. అయినను వాడుకయందు తాలవ్యాదిగా కనయిడుటవలన 
అది యుక్తముగా తోందదుం. శే. ర, క ర్త జే, వేం శా్రి-గారికి గురువు. గురువు 

గారి (వ్రారమాది శురిఖేత కాబోలు +చారు?ను నిరసించి “జేరిను (గహీంచిసారు. 
గాలా! 

f శాత్రుగారి ప్రతిలోసాూడా “చారులు? అనియే యున్నది, ఎందుళుండదు? 
వావిళ్లేవారిపితిలో ఉన్నప్పుడు. 

+ రుగుల్ జేరులు. (పొండు, 2-20; “బజ్ఞులు? దియ్యేరులు (జైమినీ, 
క్రో) ఇవి యతిస్థాషప్రయోగమలుశోవు 



క్రిక్ 

కాని “జేరు? లోకవ్యవహారమునను, కావ్యములలో (పమాణింపదగినతౌవునను కన 
బడుట'లేదు. “చేతి అని తెనుగువారనరు సరిగదా ఎవెవెచ్చు ఆపదము ెనుగుచెవు 
లకు ఒకవిధముగా ఏవ్యాముకూడాను,. “చేరుమాది పశువులకు (మగవానికి) వచ్చు 
ఒక వ్యాధి. కావున “చేరును రుచిచూచిి యనుట రోత, తగిన ప్రయోగము లభించు 
వరకును (చేతి |గాంథికమనుకిొనుటకును వీలుపడదుగచా ! 

Var ౧౦ సాహానపు సవరణలు 

౧ కోనెల 

'ధోవెలి అను రూప మసాధు వనుకొని గొ. వాం, (పు. క) లో _ 
“కో యిలి-గా 'సవరించినారు. పొరపాటు, 

న్స (ని గిడ్తీ 'తెర్యరుల గుండెలు జల్లురనం బేర్చి 

“వట్ట చ్చాళ నారు కో వెలకృుందోడు,) (యయా, X. ఆ 

న్నీ, “కొమ్మయిలు పుల్లు కో వెల - క్రోయిలనయి (సాంబ, తిర్య, 77.) 

౨ యోగనాగంబు 
బా. శం. సౌరంగధరలో ఒ “ఘనమెన యోగవాగంబులు దొడిగి” అను 

వూ. ము, పొఠమును “భునమెన రమూగవానానమావై నెక్కి? అని సవరించిశారు. 
(సవరించినట్లు చెప్పలేదు. 

(బౌణ్యములో “యోగవాళంబులు దొడిగిి అను పాఠమే యున్న దీ, దా 
వాగ (ములు డా అంతరిటీ మార్గమున పోయడు యోగ సిద్ధులు మె స్పైడు పావకోళ్డు? 
(శ, ర 

“మోాగవాగములు? అనుట తప్పనుకొని “రోాళవానానముి-గా దిద్ది నారు, 
“యోగవాహనము నిఘంటువులలో లేదు, 

3 ప్పాఢిను 

శ్రీ గాథమహోక'వి శృ. నె. లో ఆరుసారులును, ఇతర్మత్ర దాదాపు పదిసారు 
లును వాడిన | పౌధిమ?' ను _ '(పౌఢి కి ఇమనిచ్ రాి దంటూ '(పౌఢి ఆని దీద్ది 
చేసినారు. “ఇమనిచ్” రాకపోతే రాకపోవుగాక, శ్రీ నాథుడు ఇప్పపడి వాడిన పద 
మును దిద్ది వేయుటకు కా్యక్ర్రీగారివరు ? పౌఢిమి ను శ్రీనాథుడే గాదు. ఆతని 
పిమ్మటి విద్యత_వు లెల్లరును వాడినారు. ఆమోఘనులయిన రెండు (పయోగములు 
మాత్రమే ఉదానారిస్తాను, 



86 

(1 “పొరస్వత (ప్రాథమాక్థ్రి యో సుకియకేత నాలుక. గోస్సీో నియు) (కళా, 8-108.) 
(2) 'మాక్రుమారు (పాఫు నోకాశ్చెనే(డు నీ 

బైన (పౌఢిమహీమ భానుకులుండ్వ (రా. పాం, 1-80.) 

౪ తలివుచ్చె 

గౌ. వారి. “కః యింతి గొనివచ్చు చెటియన నన్ను 

బోయినపుడె తల పుచ్చుక మింగి (పు. 169.) 

అని ఫూ, ము, పాఠము, “పుచ్చుకి అనుట తప్పని కా స్ర్రగారు “తలఫుచ్చెను 
(మింగు? అని దిద్ది చేసినారు, 

“కల ఫుచ్చుక (మింగు? అనునది జాతీయము, (తలకాయ ప్రచ్చుకిొని _ 
అమా౦తముగా (మంగి వస్తాడు. అనగా నామీద ఆ గవాపడతౌడు అని భావము, 
ఆ భావము క్యాస్ర్రీగారి సవరణలో అభావవాయినది, “పుచ్చుక? అనుట తప్పు కానే 
కాదు, 

సీ, ఒక్కటీ గలుపుక యుస్థళింపః (అప్ప, 4-148.) 

* సయంనే 
గౌ నారి. ఫూ. ము, లో. 

“చయ్యన బహువేదశ్యాన్హ్ర పారీణు-లయ్యున్న నాళిష్యు లందఆలోన,) 

అనియున్నది. “ఆయి + ఉన్న = అయ్యున్ని అశుచో సంధి దున్యృమగు నను 
కొసి వ 9) శాత గారు 

“సెయన బహ, 4.౪2042, మోొరీఖు 

లైెయున్నం 00000 లోేన? (ప. 11కి) 
అని దిద్ది లా సె ఆనకౌ = శ్రీ భుముగాి అని టీకణాడా సెలవిచ్చి నారు. చాలా 

సావాసము 

అయ్యన్న - సంధి దుష్టముకాదు, శిష్ట మే. లా 

ర్ “ఇయ్యాహారంబుల చే, నయ్యా బడలికలు “దాటినా ? సంతోనం 

బయ్యున్న దెశీ పకి తువ్లం, బయ్యెనె! (పొద్దెక్కె మిగుల చాశకిెంటివిగా. 
=నిమ్షుపురాణము, 3-852 

కావున “ఐ యున్న అని దిద్దుట అనవసరము. అది యట్టుండగా శీ నుమా? 
అను స్థమిము పదము ఉవయ్యని గాని - “సె యనికాదు._ (చూ. శ ర్క 

క “నెయ్య మెటింషంచి శేరుమయ 
చయ్యన నిజసేవకాను సారికా కారిక (ఫౌగ = 10. 1697. ) 



కి? 

“చయ్యనిను “గారని నవనాథచర్మి తలోగూడా చాడి నాడు, 

“తగుబంధుజనులు నంతంష్ర రాంగనలు 

'సయ్యన ముదమంద సకల భూజనులు 

దయ్యంబు మనమీ (ద దయచే సెననుచు.” (వు. 178.) 

కాస్త్రీగారిచేతిలో పడియున్నచో _“సయ్యని - సెయన అగుటయే కాక 
“'దయ్యంబు? - “దాయంబో _ లేక్క దెయంబో, అయ్యుండెడిదే గడా! 

౬ కిణాంకములు 

ఆం, (ప విమర్శ... 

“బుజమం౦దు 'నారికాయలున్న ట్లు ఈ వచనములో పంతులవారు (వాసీయు 

న్నారు. నారికాయలకు బుజమందు (ప్రసక్తి యగపడదు. శారికాయలు (పకోస్ట 

మందు గలుగును. కవులును అస్త వర్షింతురు.? (ఫు, తిక) 

నారి దెబ్బలు బుజమందు - కాదు శెండు బుజములయందును కలుగునని మహా 

కవి కాళిదాసే వర్శించి చెప్పినాడు; చూడండి, 

“జ్యాఘాత శాఖే సుభుజో భుజా భ్యాం 

బిభర్తి య శ్చాపభృతాం పురోగః 

రిపు శ్రియాం సాంజనవాస్పు నేశే 

బందీకృ తౌనామివ పద్దతి "ద్వే (రఘు, 6.55.) 

పద్ధతీ ఇవ ద్వే జ్యాఘాతానాం వమూార్వీకిణానాంరే ఖే రాజీ భుజాఖ్యాం 

విభో (మల్లి) 
కా స్ర్రీగారి ఆకే పము సరియైన దేనా (i 

౧౧ అన్వయదోషములు 

౧ వట్టాలించు 
6ఆమోద్యాశు భరంబు వెల్లిగొన నెట్లాలించు. గర్హంబులకా శ 
రోమాంచంబు వహించు "నేకరణి నీ రోమాంకురం బెన మెక 1 
భూమి-చ్యక్రము పాని మెట్లు తీలలూ౭పుకొ బన్న ౫ సామి 4 యు 

దాము పౌడోని వీనికీ ర్రి ఫణభ్ళ త్మా_౦తామణుల్ పాడక.” 

ళం, చె. 5-137. 

శాగకాంతేలు కాళింగుని కీర్దిని పడినప్పుడు పన్నగస్వామి గానరసజ్జుం 
ల 

డయ్య్యను, కనులందు అనందథఖూరమ్సు వెల్లువ పొడువంగా చెవులతో నెట్లాలించును (4 
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(పాములకు చెవులే కన్నులు. తెజచినం గనంబడును;ు మూసిన వినయబడును. మూసి 

వినుచుండంగా బాొప్వోత్మరను వెల్లివొడిచి "జిప్పలం (దోచికొని వెలువడి కన్నులం 

డెజచినచో వినుట నిలిచిపోవును. కావున కడ వెడల వినలేండనుట.-- 

గానరస గవాణముచేత బులకలు గలుగుట (ప్రసిద్ధమయినను ఆ యనంకుండు 

వెండ్రుకలు లేని చేహము గలవాడు అగుటజేశ రోమాంచమును వహించలేడు,- 

పాట విని యానందించువారు తల యాడింతురు, అదిశేషుండు తలవై భూభా 

రమును ఫూనియున్న కారణమున తల లూంపంజూలండు,. అనునది వారి వ్యాఖ్యాన 

సారము. 

“ఇట రస్యవాణవాప పుమ్మ_ల కాగణయున్నను - (శ్రవణ రోమహార్ష ణ శిరః 

కంపన రూపకార్యములు జనింపనందున విశేషోకి,. అని వారి అలం కారనిర్ణయము, 

. రస్మగవాణము కారణమట 1 (శవణము కార్యమట ! కారణమున్నను కార్యము 
జనింపలేదట ! అనగా పన్న స్వామి పాటలోని రసమును (గ్రహించినను - పొటవినుట 
జరుగ లేదన్నమాట. ఆహాహా! ఎంతచక్కని వ్యాఖ్యానము ! ఇట్టి స్వభావవిరుద్ధపు 

(వాతను ఆంథ్రమల్లినాథు శెట్లు (వాసీరోగదా! సశ్వే |శ్రవణరూపకార్యము జనింపనే 
'లేదనిరిగద్యా, మరి (శ్రవణ మే లేనపుడు తోమవా క్ర ణశిరఃకంపచాదులు జనింపకపోవుటలో 

వింతయేమున్న ది * విశేవ మేమున్నది * ఏ విశేషమును లేనిచోట “విశేపో కి అలం 
(i ర య కార మెట్లు పుట్టినది 1 కాస్త గారికి అసలుత త్రేమ అఆవగతేముకాలేదు, 

“కర్గంబంలకొ- అనందా[క్రుభరంబు వెల్లిగొనకా - ఎట్లాలించుక” ఆన్న మాటకు, 
“ఆలింపజాలడు; కావుననే ఆనందా(కువులను వహి౦పడు' అని యర్థము. అంతేగాని 
“ఆలింపెనే యాలింపడు అని యర్థముకాదు, శ్రీనాథుని రచనలో కొంచెము తిరుగు 
డున్నది. ఆ తిరుగుడు కనుగొనలేక కా,సీ -గారు తప్పర్థము చేసినారు. మూలమును 
చదివియున్న చో ఈతప్వు జరిగియుండదు. 

“అంతస్సంతో వబాసెః స్థగయతి న దృశ స్తాభిరాక ర్లయివ్యక” (12.89.) 
“యస్మాత్ ఆరగ పతి శేషః అంతః సంతోవబా మై రానందా కుభిః కృత్వా 

దృశో వేతాణి న స్థగయ త్యాచ్భాదయతి, యతః తాళి రి: ఏతదుణా నాకర 
యివ్యక సక చతుః (శ్రవత్వాద క్రుఖి శ్చ తాచ్భ్బాద "నేన గుణా నాళ! ర్లనళంకయా 
అనందా[క్రుఖిర్ష ఖ్ నాచ్చాదయతి.! (నారా. వ్యాఖ్య.) 

పన్న గస్వామి నాగకన్యలపొటను ఆలించునగాని = శాన శవణభంగ శంకణేత 
కఆనంద్నాకువులను వహించుట లేదు. ఆలించుటయను ఫుమ్కులకారణమున్నను ఆనం 
చ్మాకువులు వహీంచుట యను కార్యము జనింపనందన '*విశేపో క్రి అనుట (క్రమము, 

వాని 
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"పెద్ద "పెద్ద పద్యముల శే కాదు చిన్నచిన్న గద్య పు ముక్కలకు కూడా అర్థ 

మును సరిగా చేసీ కొనక తప్పుటీకలు (వాసియున్నారు = 'సర్వంక షా వ్యాఖానక ర్త రల 

౨ చిగురుగొడుగం 

శృం చెల “నభోమండలమున గండుమోను పడగ సొలుపారం జిగురు జగ 

జంఫుగొడుగునీడ వాడని వనమాల వకీస్థ్సలంబునం గాల. రతియును దానును 

నతెంచిన (7.4£) 

ఇండుమినుపడగ = మెక్కేమగు మగజేంప చిగురు జగజంపు డా చిగురు 

లనెడీ (ప్రశ స్తమయిన జాలరుగల్క, గొడుగు? అని వారి వ్యాఖ్య, 

చిగురులు జూలరయితే మరి గొడుగేది * గొడుగులేని జాలరు గోడలేని 

చిత్రమకాదా $ వారి యన్వయమౌర్హము తప్పు. చిగురే గొడుగు *జగజంఫు' డానికి 

విశేషణము, “జగజంప్రు == జాలరుగలు చిగురుగొడుగు) అన్నమాట, చి త్తజునికి 

చిగురాకు గొడుగు అనుటకు, 

సీ, *కర్షి కారపు మొగ్గ కనకంపు గుబ్బగా6 

గోయిల నోరూరు గొడుగుతోడ.? (ఊఉ. నారి, 2.194) 

స్, “కోకిల వబాతంబు (గ్రుక్కిళ్లు (మింగించు 

(కొమ్మావి చిగురాకు గొడుగుతోడ.? (వారి, 8.65.) 

సీ, “వెడవిల్తు చికురాకు గొడుగులు కొనివచ్చి 

చరణద్వయంబుగా 'సవదరించి.) (శకుం, 2176.) 

సీ, “క(పంపుటరిగ యొక్కవిలాసిని వహీంప 

జిగురాకు గోడుగొక్కు మగువఫూని (చంద్ర భాను) 

చిగురు జగజంప్రు గోడుగువంటి సమాసమును శీ) నాథుడు కాకీఖండములో పలు 
మారు వాడి నాడు = 

(1) *వెల్లజగజంపు గోడుగుల 'వెల్లును.) (6-275.) 

జగజంప్రు వెల్లనొడుగులు - అనియే అన్వయము (ఇటే తక్కిన తావులను.) 

(2) ద్ద “అచ్చవసన్నలచాయ "హాచ్చుకుందా డేడు 

వెలిపట్టు జగజంపు వలువతోడ,) (2294 

(క్ర సీ, గీ, “దర్శదికాపాండు కౌశేయ కాటియైన 

యతను జగ జంపు గొడు గెవ్వం - డు? (4.195) 



క్షి 

“సిప్ట్రపడు = సీగ్గు(జెందు, లజ్జించు 

చెవుడుపడు = వెవుడుకలది యగు 

ఓీటుపడు = ఆపజయపడు 

పారపడు = (పమాదపడు 

పొరపాటు = పొరపడుట, (ప్రమాదము,” (ఈ ర 

కకొాతుకుపడు = (కొతుకు- పడు) లు _ప్పవర్లముగాని లు ప్రపదముగాని యగు, 

కొంకుపడు = భయపడు,” (నూ. ని 

(పామాణికులయిన ఆం పండితుల (వాఠలలో “పొరపడు; “పారపాటుి 
అనురూపములే యున్నవి... 

అక్కిరాజు ఉమా కాంతము గారి - చం ద్రాలోక పీఠికలో “వృతాన్లనులోC 
బొరపాటుల (వాసిరి. “నూరకవి పొరపాటును జూ"పెదను” అనియున్న ది, 
సౌం దరనంద కావ్యములోే - “పొారపాటపరాభముి (ఫు 29.) అనియేయున్న ది, 

స _ప్పమ్యర్థమున ద్వితీయా తే మైన “వారక? అనుపదముసకు “పడు అను 
(ప్రయుక్తమె = పొరంబడు = 6పొరంబడు ఆను (కీయ యేర్చడినదనియు, “పారయంద 
పడుతఆని యర్థమనియు, పారంబాటు = :పొరయాటు వె క్రియనుండి పుట్టిన కృదంత 
మనియు, కొందరు "పెద్ద లందురు. వే, వేం, కా న్ర్రీగారును ఆభావనుతో నే “పారం 

పాటు ఆనిలేమో + 

పొరక - పడ్కు అని వేరు వేరు పదములగుచో ఆ ఇంటిని కోర్చి కీయ యను 
టయు- ఆ |క్రియనుండి 'పొరంచాటు' అను కృదంతము పుటుటయు పొసగదుకచా ? 

ర 

వ్యవహారములో “పొరంబడు? _ “పారంబాటు లేవుగాని - 'పొరబడు' _ 

పొరబాటు" ఉన్నవి. అందు పొ? “బా యగుట (దుత కార్య ముకాదు. అవి సరళా 
చేశమును పొందిన రూపములు. (బౌొను ఆ శిండు రూపములను పఠించినాడు, 
భాహెళేవజము = ఫ్ర. ౧౫౮ లో పొరబాటు? అనియు ప్ర, ౨౦:౩ లో “ఫార్పు 
డారు అనియు సరళాదేశ రూపములు వాడబడియున్న వి. 

9 తలిదండ్లు లన్రబోయి 
“రాగ సాామాజ్యంబును బొంది తండి పొరణాటు నెన్న క తలిదండులను 

బోయి దర్శించి చారి వెళందీర్చి వారికి......సుతోత్స తి గలుగునని తెలిపి, గురు 
సాన్టిధ్యముం జేరిన, ., ౫ 

పొంది దర్శించ్చి తీర్చి = అను క్య్వార్ధముల కడ “కామాిలు పెటిన శాస్త్రీ గారు చీ 
రు జోయి) దగ్గార వెట్టకపోవుటకు కారణమేమి + అ (పోయి క్యారముకాదా ?. |. | ఇ 
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తక్కిన వాటి వంటిది కాదా ? పోవుటయు ఫూర్వకాలిక వ్యాపారములలో నొకటి 

కావున “పోయి? అన్నచోట గూడా “కామా తప్పక "పెట్టవలెను. కాని వారి 

వాక్యములో అట్లు "పెట్టుటకు వీలులేదు. 6త్రలిదం(డ్రులను బోయి దర్శించి,” అంటే 

అర్థమే వ్యర్థముగును. “కావున వారి వాక్యరచన సరియైనది కా దన్నమాట, “పౌర 

పోటు నెనే క (యింటికి) పోయి, తలిదండ్రులను 'వళ్ళించి? అని సరియైన రచన 

తలిదండ్రులను బోయి? అనుట తప్పు, 

౫ కరణిం బురణించం 

“రా దివ్య ప్రబంథము సావాసీక ముద్రణములపాలై ఈవి తీనియఫ్రూ దండ 

చెత్త త్రొట్రిం బడినదో యను కరణిం బురణించు చుండంగన్కి చింతించి పొటుపడి 

బాగుపటిచి,” ' 

కరణి? యనగా విధము *ీపురణించుటి యనగా, వరిల్లుట; విజృంభించుట. 

కావున వాక్యమున్న తీరున ఏర్పడుచున్న అర్థమిది, 

ఈ దివ్య ప్రబంధము - ఈవి...దండ = కల్పకుసుమమాల్క ఛత్ర తటి 

యందు ౬ పడినదో = పడినదేమోో అను కరణికా = అన్న విధముగా ఫురణించుచుం 

డకా = వర్థిల్లుచుండ గా - లేక్క విజృంభఖించు చుండగా, కని - చింతించి, 

సావాసిక ముదము (ల) పాలైన (ప్రబంధమున్సు చెత్త తొెటిలో పడిన... 

ఫూదండ యేమో? అని ఉల్నేేవీంచుటకు హేతువు లేదు. చెత్త తొ ట్రిలోబడిన 

ఫూదండ వరిలదు. కావున - *వూదండవలె . వర్థిల్లుచుండ గా? అనుటయును పొస 

గదు, “వర్గిల్లు చున్న దానిని కని చింతించితి _ ననుటయు ననుచితేము. - కావున ఆ 

వాక్యమే తప్పు. గ్జీ 

“ఈ, .(పబంథము సాొవాసిక్ష ముదణములపా లై - చెత్త తొట్టింబడిన ఈవి తీ 

వియ ఫూదండను ఫురుడించుచుండంగని, చింతించి అంజు అర్ధము సరిపడును, అన 

రము తొలగును, 

6కరణశిం బురణించు” అను రీతి ళళ్దాలం కారము శాస్త్ర గారికి మీక్కి_లి (ప్రియము, 

ఆం. (ప, విమర్శలూ కొక్క ్ కాండ పండితుని వెక్కి_రించుటలోగూ డా- *నన్నుు6 

బెం-డాడ వే ఇెంచీత. నీకు బహు ఫున్నెముంట బే ఇెం-వీక అని చెంచిత పొట సర్రణిం 

బురణించుచున్న ది? అశ్నారు. (చూ. పు పు, 94౬) 

కాని పోలు పోలికయగ్కు ఆను నర్ధమున వాడదగినది *పఫురుడించుి “గాని 

“ప్రరణీంచు కాదు, 

§ ణా ద్రీశిన్యాలు “సారంగి (Advertisement) (ప్రకటనకు ఈ వాక్య 

మునే వు వినయాగించు చున్నారు. పాపము 1 వారికే మెరుక శ 
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“ఫురణించు = (ఫురడించు) వర్ధిల్లు) విబ్బంభించు. 

ఫురుడించు = పోలికయగవ.” (శ, రు 
“పురుడించు' = పురుడు అను పదమునుండి పుట్టిన 'దేళ్యక్రియ? యనియు, 6వురణించు'_ 
ఫూరణమ్్మ్ అను సంస్కృతే పదమునుండి పుట్టిన వై కృత (క్రియ యనియు నిఘంటువు 
లలో చెప్పబడియున్నది. (చూ, శే. ర్య శు ని) 

కావున *ఫురుడించు' అను నర్ధమున “పురణించు' అను [క్రియను వాడుట 
పొరపాటు, 

ఈ పొరపాటు కాస్ర్రగారి (వాతలలో తరుచుగా జరిగినది, 

1. *వ్రూని యితండు వారి యొజఫుం బురణించు.) (నాగా, పు, కక) 
6ఫురణించుకా = పోలేను? అని వారిజే టీక. 

2, “కల్చవృషోముం బురణించు చుండగా? (ఆ౦. (ప, వి. పు, 86.) 
ల. “నిండు బించెలజత జకసావకవం బురణించు పాలిండ్లు (దళ, చరి, ఫు, 2.) 
క్ర “ప్రకాపంబు పెంప్రున మధ్యావ్నామార్రాండుం బురణించుచు.) (ఆపుటలో నే) 

ఫురణించు = ప్రకుడించు అను (క్రియలను (ప్రాచీనకవులిట్లు వాడీనారు, 
“నేవ్రలు (పఠివత్సరంబును (పనూత లె క్రేఫులు ప్రురణించివచ్చు” 

(హరి, పూ, ౬, ఆ క, ర, 
“కోరుబలనుదె పురణించె బడలుపటుతము రమ్మా” (భార. దో.౫, ఆ.) శ ఈ_ 
“పురణించు” రూపాం... ప్రురాణించు. 

క నాకేతం గోవులు పురాణించుటంజేసీ.” (. విరాట, ౧ఈ) శ, ర, 
అరి బగ్ 3 “దండకము... ఉఊరస్సీమ జీమాతమె హోర వర్షోపల్న శ్రేణి రాణించు మించుకా 

బురాణీంపరగా జేయులి (పాండు, క, 77.) శర, 

“క, బలక్షాలియెన వొంసము6 
ము 

బీలిచిడి పుకుడించిపాజు చేలలనమనకా 
గలవే యింతకు మును వాం_ 

సలతోం బురుడించు వాయసంబులు జగతికి (ఫె, కర. 2-60.) 
yy) 

“క్క చనుమొలకలు గల కన్యా 

జనముల! బురుడించెం బద్మ సరసీ శేఖల్ 400 (పాండు, ఓఒలిరి) 

౬ బరువులు - నిరున్చలు 
“ఖరువులు సేదవులుంగ్రాని కబ్బంప్రు దొడవులును” - 
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(గ్రాంథిక భావలో (ఎరువు) అనగా “పీడ్య పెంట, (చూ. శే. ర) కావున 
“ఎరునులుగాని...తొడవులు” అనుట రోత. “ఎరవులు కాని,,.* అనవలెను, (ఎర! 
వనగా ఒకటి శెండుడినములు వాడుకొనుటకై యడిగి తెచ్చుకిొను సొమ్ము - (శేరు 

క క డులో)భమ్మున నొండ్లవి సొమ్ములు 

రమ్మనినకొ వచ్చునే! యెరవు సతమగు నే? (భా. అర. కిక?) 
వ్యవహారభాసలో *ఎరవుిను - “ఎరువు అనుటయును కలదు. అందువల్ల న్నే 
(బౌను = *ఎరువు Lending, loan- Menure, dung.’ అన్నాడు, ౧౮౪౭ లో 
ముదిత మెన విజ్ఞా నేశ్వరీయను “తెనుగు వివరణమున _ *యాచిత మనలా ఎరువు దీసు 
కొన్న నామ్ము అని యున్నది. (చూ, పు, ౬౧) 

భార తేతరభాప. పనికిరాదని కఠించు వీర గాంథికుల్కు *ఎరవును = ఎరువు 
అనుట (ప్రాయశ్సి త్తీములేని మహాదోపముకాదా ? 

౭ తలి క్రి 
య 

“వెంటనే వానికి కాలు సేతులు వచ్చినవి. దేవతలు వానికి కోరంగి యని "పేరి 
డిరి, మ ల్స్యేందనాథుండు వానిం దోడొ్కళ_నిపోయి తల్లి కొసంగాను,” 

ఎవనితల్లి కి 2 మ క్వ్వ్యేం దుని తల్లి కేనా (3 

ఈదోపుము లన్నియు శాత గారి సాంతములే గాన్ని యితీరకృతములు కావు 
గదా? మరి వారియెడ "నెంత యళిమానమున్నను _ “శా స్రులు గారు 'సయము ఇట్లు 
(వ్రాయుదురని చేను నమ్మ(జాల నయ్యదను? అనుట యెలాగు ? 

వారుబేసిన భాసా సేవకు ఎల్లరును వారియెడ నఖిమానము కలిగియుండవలసీనచే, 
వారిని భూపింపవలనసీన బే, 

నీ 6సంత80చితి వాం సంస్కృత (దావిడ్స హుూాణ వాక్బాండిత్య ముజ్జ్వలముగ్ధ 
విరచించితిని బాఠుతర కల్పనా చమ త్కుతు లొప్పంగ స్వతంత్ర కృతులుకొన్ని 
"తెనింగించితివి కస్టమున కోర్చి తూచాలు, చెడకుండం గొన్ని సంస్కృృతపుం గృతులు, 
నిర-చించితి వ భెద్య విషయ 'సంఘటితమ్ము; లగు (పౌథకావ్య గూ థార్థములను, 
కలము గొన్నది సుత తుది గడియ దాం జీవితంబెల శారదా సేవకొజశె 
ధారవోసీత్వి సాటి యెవ్యారునీకు ? (ప్రాజ్ఞ సత్తమ వేకటరాయశ్వాస్త్రీ.' 

అని చేను భూషింపలేదా శ అట్లని గుణదోవ.  విచారమున సత్యము కప్పి 
పుచ్చుట యెట్లు 4 అభిమానమున తప్పులను కప్పిపు-చ్చి గొప్పబేయుటయు, ఈర్ష్యా 
సూయలవలను ఒప్పులను నాడా తప్పులుగ్గా చెప్పి దెప్పుటయు (పాజ్ఞులొప్పు పని 
కాదు దా! చే, "వేం. కాయి గారు వూజ్యులౌదురుగాక చారి దోవములు వూజ్యము 
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లగునా * వారి (గ్రంథము లన్నియు దోప బహుళ మగా నున్నవి. ఈనాడు 

వీన్న లు- చెడ్డలు పండితులు- పొమరుల్బు ఎల్లవారును కాత గారి (గ్రంథములలోని 

అచ్చుతేప్వులను గూడా ఒప్పులుగానే భావించి శ్యాస్త్రీగారియెడ గల (ప నూణబుద్ధి 

వలన అపరిశీలితముగ నే గ్రహీంచుచు న్నారు, అందుమూలమున భాస కళంకిత మగు 
చున్నది. ఈ యొల్ల విషయములను లోకమునకు తెలుపు తలపుతో తయారుచేసిన 
మచ్చుతునశే. ఈ సారంగధర చర్గిత, అందువల్లనే యిందు అల్బాల్బ (ప్రమాదములు 

చెత ముజ్జగింపబడక యథావకాశకము- ఎ తిచూపబడినవి, ఈ సారంగధరకు జరిగిన 

సంస్కారము వారి తక్కిన యెల్ల |గంథములకును జరిగిననేగాని భొనరు కలుగు 

చున్న చెట్ల తొలగదు, అఆంతవరకును ఆ కృతులనుండి 'పొఠములను (గ్రహీంచు 

"పెద్దలు (ప్రతి పదమును పరిశీలించి గ్రహించుట (శేయము, 

౧౪ కథాపా్రశ _స్త్యము 

ఫీలరక్షణమునకుగా ఘూోేరశిటీకు గురియైన సారంగధరుని పవిత్రచరి.త్రము 
తెనుగువారి యుల్లములను కొలగొని ద్విపదలుగ్సా పదములు పద్యములు గా, గద్య 
ములుగ్శా చాటువులుగ్యా నాటకములుగా బహుముఖముల (పక టితమై (పక స్తీ. 
కెక్కినది. సారంగధరుని కథను గారను బాణాల శంభుదాను, కూచిమంచి తిమ్మకవి 
ద్విపద కావ్యములు-గా (వాసీ నారు, (పాచ్యలిఖిత పుస్తక భాండా గారములోే fT “సరకు 
రాముకని? కృతమగు ద్విపదనావ్య మొకటి కలదట. 'సముఖము వెంక టకృ్ళవన్ల ప్ప నాయకు 
డీకథను గద్యముగా రచించినట్లు - 110ఉ2 5,53,106 - తెలుగు పెక్ష్టు 
పు. 170లో తెలుపబడియున్నది. 1 “నిద్ధనగొడు? అను లింగ ధారి వ్రాసీన యత్న 
గానము (గుజిలీప్రు స్పకము ఒకటి (ప్రచారములో నున్నది, శ్ఫీ విశాఖభుండలములోని 
.“మరువాడో (గ్రామవానీ “పసకాడ సన్యాసి యను సౌలెకులస్టుడు సారంగధర చరి 
తను పాటగా పొడినాడు. గి శ్రీల సారస్వతములోని సారంగధరచరిత పొటలు 
శెండు (శ్రీ చింతాదీమీతులుగారు (పకటించినారు, 

మారవి కవికృత భాస్క_రశతకములోని, 
“అంజన నమ్మరాదు తనయంకెకు రాని మహా బలాఢ్యు వే 
భంగుల మాయలాడ్డి చెజుపం దలపెట్టు వివేకియైన స్తా 

+చూ, కూ. తిమ్మకవి సారంగధర చరిత ప్రీ థ్రిక్ష, 
f ఈ పుస్తకమును శ్రీ చింతా దీక్షీతులుగారు నాకు దయజేసి చారు, 
త్రీ చూ, గి. వ్యాససంర్మ హాము, (వు. కేఅి౨.) 
ర్ చూ, గి వ్యా, (పు, 2X3.) 
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రంగభరుకొ బదంబులు కరంబులు గోయలం జేసెం దొల్లి చి 

(తాంసి యేకముల్ నుడువరాని కుయుక్తులుపన్ని భెస్య రా. 

అను పద్యము సారంగభరుని కథకును అెనుగువారి హృదయముల కును గల 

చిరకాల పరిచితిని సువ్య క్రము చేయు చున్న ది. 

౧౫ కథా(పారంభము 

ఈ సారంగధర రచనకు మూలము గౌరన నవనాథచర్మిత్ర మని చెప్పితినిగదా, 

వెంకటకవి కథాసరణిని గూడా ఆ (గ్రంథమునుండియే (గ్రహీంచినాడు.. కాని ఉప 

(కమణోపసంహారములలో కొన్ని యంశములను తొలగించినాడు, కథాపురుషుల 

నామములలో కొన్ని మార్చుచేసి నాడు, వానిని క్రమముగా చూపి అందువలని గుణ 

దోపుములు కూడా వివరిస్తాను. నవనాభచరకిత్రమున క థా(ప్రారంభ మిట్లున్న ది.-- 

శివప్రుతుడేగు మీిననాభుడు తండ్రీ యాజ్ఞను పొండి భూలోకమునకు వచ్చి; 

కాళిం™ బంగాళ కోస లాడి? దేశములు చూచుకొనుచు వచ్చి వచ్చి మాళ్ళవదేశ 

మును చొచ్చి, “ఆదేశస్రు రాజు “రాజమాహీందుడు? మంచివాడనియు ఆతడుండు 

'మాంధాతప్రురము? దర్శనీయ మనియు అచటి జనులవలన విని చూచు వేడుకతో 

ఆ ఫురమున కరిగి అందు కొంతకాలముండ్కి పిమ్మట్క అచటికి "సమీ పముననున 

కొండగుహలో వాసమేర్చరుచుకొన్సి యోశాభ్యాసమున కాలము గడుపుచుండెను. 

మాననాథుడు తన జాడల నొరు అెరుగకుండుటవై మారువేపషముతో ఆలమందలకు 

పోయి- పొ లడిగి పుచ్చుకొనుచు దేనాయా(త్రు సాగించుచుండెను. కొంతకాలమునకు 

రాజనశేందుని పసులకాపరి యగు ఒక గొల్లవాడు మీన నాధునికి భక్తుడై, (పతి 

దినమును నూరో్యోదయ వేళే కు కమ్మగా కాచిన ఆవుపాలు తెచ్చి యిచ్చుచుండెను, 

గొల్లని భక్తికి సంతుష్షు.డె మానచాథు డాతనియెడ మిగుల దయగలిగి యుండెను. 
అన్న తర్వాత: టా లట నంత రాజమయేం[ద భూవిభుండు. , రాజ్యము సేయు 
చుండెం గొడుకు నొక్కరుని, ,, బడయంగ మదిం గోరి, , పార్వతీరమణు, ., నాశ 
యించి” అని సారంగధర కథా(పారంభము, తేక్కిన కథయంతయు ఈ పద్య కావ్య 

మున నున్న మే, 

చేంకటకని మత్స్య నాథుని మాట యొత్తలేదు గొల్లని గొడవను తడవనూ లేదు, 
అందువల్ల (పథధానక థ కెట్టిభంగ మును లేదుగాని. 

“తనగుపాలోపలక నిలిపి తౌమును (గోలం్య 6 జిక్కినట్టి చి 

కని తరీపొలు దానపుడు కంఠముమోవం౫6 (దావంజేయ, 9 (3-౧౯౪. 

అన్నచోట (ఈతరిపొలు ఎక్కడివి శ? అన్న శంకకు సరియైన సమాధానము 

లఖింపదు, అంతనూ(త్ర మే, 



ie 

౧౬ కథారంగము 

గారనకృతిలో కథారంగము 1 మాళవదేశమున 2 మాంధాతపురమనియు 

ఆపురమున కధిపతి రొజమెీందు డేనియు నున్న గి, 

ఇక్కడ వెంకటకని ఒక చిన్న పోకిరి పని చేనీశాడు. ఏమనగా ? మౌభవ 

'జీశమును మాళవబేళమగానే యుంచి 'దూంధాతప్రురము ను “రాజమహే౦ద్రము 

గను, “రాజమెహీం(దుిని- “రాజన నేందుడుగను సూర్చినాడు, అంతేకాక ఆ రాజ్ఞ 

నశేందునికి “రాజరాజన నేంద్రుడ,. “రాజరాజు? అనునవి పర్యాయనామము 

లన్నాడు. 

గీ. 'మహీని రాజనరేంద్రుంయు మాళీవపత్సి 

1 రాజరాజనశేందుడు రాజరాజు 

నన చేశిన్ని కక చెక్కి. యతిశయిల్లు 

నింద విభవుండు శ్థి కాజమహేందవిభు(డు.' (౧-౫) 

Hindustan and Dukban were divided into four kingdoms. 
Gurjara westword. Malwa centrical, Gauda (Bengal and Bahar) 
sastward and Lateswaraj south word ఉత etc” (చూ. (బౌ, “లాటశడేళము,? 1) 

2 “మాంభాకపురమ కథా(పయోజనమునకయి కవి కల్పించినది కాదు, ఇంపీరి 

యల్ గజిటి నర్ అఫ్ ఇండియా _ అను (గంథమున మాళవడేశమున నర్మదానది 
యొడ్డున మాంధాతపురము కలదని (వ్రాయ[బడియున్న ది, అది గొప్ప పుణ్య వలను, 
అకడ పిద్ధేక్వ రాలయ మొకటి కలదంట.” (6-5-22, ఆం(ధసారస్వతాను బంధము. ఎ) 
చే. ప్రథాకరేశా శ్రీ. 

f మాళవ దేకాధిపరీయు, ఉజ్జయినీ ప్ర రాధిపతియు, శ్రంగవంశ స సముద్భ 
వ్రడును నగు “రాజరాజనశేం దు? డొకడు కలడనియు, అతనికీని కుసుమ సెట్టి కూతు 
రికిని సంబంధించిన కథ యొకటి మార్కండేయ ప్రుకాణో త్తరభాగమున కలదనియు, 
శ్రీ చిలుకూరి వీరభ్యద్రరావుగారు (వ్రాసినారు. (చూ రాజరాజనశేంద పట్టాభి 
వ సంచిక. పు, ౧౪౭ న 

శీ రాజమే హాందవిభుడు. అనగా రాజమాీ వారద్రము యొక్క (పభువు అని 
నర్థము. ఈ యర్థమను (గ్రహీంపక వే, వే, కా స్త్రీగారు అసమంజసాగ్గమును ఛెప్పి 
వారు, (చూ ఫు, ౧౧) ల్ 
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రాజరాజనశేంద్రుడు; రాజరాజు రాజమహేంద్రుడు అను నామాంతరములు 

గల రాజన శేంద్రుడు ఆం భజేశమున రాజమెహీం[ద (వర) మునకు (ప్రభువనుట నుప 

సిద్దము కావున "వెంకటకవి చేసినమార్సు - అదాటున విన్న వారికిని - కన్నవారికిన్సి 

సోరంగథర చరిత్ర ఆంధ దేశమున _ రాజమెహీం(దమున _ రాజన రేం దునియింట"ే 

(పవృ త్తమైనదీ కాబోలు నన్న (భాంతికి హీతువగు చున్న దీగదా * కాలక్రమమున 

మాళ్ళవదేశముమాట మరుగుపడిపోగా - అ కథ ఆంధ్రదేళమున జరీ ఇనన్న దియే 

నీద్ధాంతేముకాగా - గాజమాందద్రమున (సౌరంగధరుని మెట్టి; “చి శాంగ మేడి 

రత్నాంగిమేడి వెలసినవి, అయితే పరిశీలించి చూడగా ఆ మెట్టి ఆ'మేడలుి 

రాజమాహీందమయున వెలయుటకు కారణము వెంకటకని తన రచనలో చేసీన యీ 

చిరుతుకమార్చు కాదనియు, , సారంగధరునికథ నిజముగా రాజమహాందముననే 

జరిగినట్లు చెప్పు (వాతలు వెంకటకవిశాలమునకు ముందే కలవనియు నేర్పడుచున్న దీ. 

"క్ర, శ, 1560 _పొంతమున 2 బాలభాగవత మను ద్వీపదకావ్యమును రచించిన 

దో నేరు కో నేరుకవి విమలాదిత్యుడు భెనుముతియందు రాజరాజనశేందు)ని గనె 

ననియు ఆతడు రాజమాహీంద్భవరంబను పేరి రాజధానిం గట్రించి వేంగి దేశం చేలె 

ననియు, 

“ఆ రాజమణి కార్యుండగు ెద్దదొడుకు = సారంగధరుం డతిశాంతులడై యుండి 

ఆన క్రిం బినతల్లిరైమెన చితాంగి - చేసిన యాపదం జెచ్చెరంగడచి 

అనఘుండౌ సారంగ యను సిద్దుండయ్యెః 

ననియు వా సియున్నాడు, కావున సారంగధరునికథ రాజమాహీంద్భవరమున 

శేనాడో ముడి" పెట్ట బడినది. అట్టి చిరకాలబంధముసు వదలింప గంకియు కేవల 

మ'సత్యమును లిఖింప జంకియం కాబోలు చశేవముకూరకవి “సారంగభరునికథ జరిగినది 

లాజనుహేీ బాంద్రమున రాజన లేంద్రుని యింట సే అనిచెప్పి(అశ్వశ్ణానూ వాత కః -కుంజ 

రః, అన్నట్టు) “అయితే అది మాళభవజేళములో) అన్నాడు, 
కాన్న 

కక ఈ గంభమును శ్రీః క్రో, రామకృన్ల య్య పంతులు గారు నవనాథచరి(త్ర 

క్పీర్రకలాశ్ ఉద"పారించినారు, 

నే, వేం, శా తై గారు (సారంగ = విజ్ఞ జ్ఞ ప్తీలో) “ఈ... .కథాపురుషులు 

రాజమ"హేంద్రవరము "నేలిన రాజరాజనశేందుడును తత్పుత్రుండు సారంగధరుండు 

నని యాంధ్ర డేశమున వాడుటకలదు. కాని ఈ (గ్రంథమందు. ఈ రాజరాజన రేం 

(ద్రుండు మాళ్ళవరాజు గా చెప్పబడి యున్నాడు? అన్నారు, 

౭ 
ps 
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ఇక వెంకటకవి (గ్రంథమునకు “వెనుక పొడమిన సారంగథర చరిత్రలలో మాం 

ధాత వురముతోపాటు మాళవజేళముకూడా మాయ మెపోయినది, 

రాజరాజనేం దుడు మాళీవరాజుగానే కాక, రాజమహేం దము -నేలినవా 

డుగా కూడా చెప్పబడియున్న సంగతి శాస్త్రీ గారికీ తెలియ లేదు. 

నవనాథచరి(త్ర పీఠికలో శి రామకృవ్ల య్య పంతులు గారున్చా సారంగధర 

చరిత్రమును (ప్రబంధముగా రచించిన వెంకటకవిగూడ సారంగధరున కాంధ్ర దేశ, 

ముతో. ,.సంబంధ మున్నట్లు 'తెలివియుండలేదు. ఈతడును గౌరనవలె రాజనశేం 

(దని మాళవపతి గానే వర్షించియు శ్నాడు] అన్నారు. 

6__56_-_22 అంధ. సారస్వతౌనుబంథములో *సారంగధరునికథి అను 
వ్యాసములో (బ॥ వేటూరి (ప్రభాకరశాస్త్రి గా రిట్లు (వాసియున్నారు, 

“చ్లేనుకూర వేంళటనాథు6 డను క వీశ్వరుండు ఈ సారంగధర కథే యప్పకవి 

కంశు నలువదేండ్ల ముందు (పబంధముగా రచించినాండు,. అందు సారంగధరుని తండి 
రాజనమహేం[ద్రుడు = మాష్టవపతి యని యున్నది. పద్య ముదాహరించు చున్నా (డను. 

గీ, “మహీని రాజమహేందుండ్పు మాళ వపత్తి 

రాజరాజనేంద్రుండు, రాజరాజు 

నన చజేశిన్ని కకు చెక్కి. యతిశయిల్లు 

నింద విభవుండు రాజమహేందవిభుండు” 

ఇంతవజకు జరిపిన పర్యాలేోచనము వలన 'సారంగధరుండు రాజమహే౦ద్రవరఫపు 
రాజరాజనరేంద్రుని కొడుకనుట కాధారమగా నగపడిన యహోబలసండితీ యము 
నప్పకవీయము న్యప్రమాణము లగుటయే కాక యాతడు రాజమ హీం దవరమువాండే 
కాండని [ప్రబల నిషేధమకూడ లభించినది.” 

ప్రభాకరశాస్త్రి గార కూడా పద్యార్థ మును పరిశీలించి (గ్రహించలేదు. 
౨-9౩6 వ వచనములో *మాటవాసీ ౫ల రాజమహేంద్రవాసి? అని యున్న “సంగతి 
గమనించినట్లును లేదు. అది యట్లుండగ్కా వా రుదావారించిన పద్యములో _ 
మొదటి పాదమున “రాజమహేంద్రుండు, తుదీపొదమున “రాజమ హౌందవిభుండు? 
అని యిరవురున్నారు, రాజమెహీందుడు - మాథళవపతి సరే, మరి పద్యాంతమున 
పొదుకొనియున్న “రాజమహేందవిభుం డెవడు ? అ పొఠమును వా శే (పతినుండి . 
గహీంచిశనారోగాని “నీను చూచిన (పతులలో “రాజనశేందు(డు _ మాళ్గవపతి” అనియే యున్నది. అంతేకాదు వెంకటకవి (గ్రంధములో రాజుకు “రాజనుాహీాం !దుడు అను పేరు లేచేళేదు, 

pr 
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(వే. నేం. కామ్ర్రగారు ప్రకటించిన (ప్రతిలో), వా, శంభుదానుడు మాళవ 
దేశముమాట యె త్తక రాజ రాజన రేం దుడు (రాజమాహీం(దవరము నేలిన (ప్రభువని 

చతురుడు రాజరాజనశేందుం డపుడు- రాజమహేంద్రవరంబు చెన్నారు 

రాజధానిగ ెల్లరాజులు గొలువ- ఏకచకంబుగా "నేలుచు.” (ఫు, 2 క 

శంభుదాసుడు  రాజమాహీం దముి ను “రాజమహేంద్రవరము "గా సవరించి 

నాడు, అయిస్కే ఆతడు సారంగ భతునికికన్యను "వెద క బోయినవారు = “మాఠేవ 

“నేపాళ మగధ పొంచాల.. చోళ మత్స్య పుళింద భూరసే నాంధి దేశముల జరించి 

నట్లు చెప్పినాడు. అందువల్ల ఆతని “రాజమహేంద్రవరము? మాళ్ళవదేశములోనిది 

"కాదు సరికదా ఆంధ్ర దేశములోని దిన్ని కాదు మరి యొక్క_డీదో + 

కూ. తిమ్మకవి యీ సారంగధరునికథ గోదావరియొడ్డున రాజమహేంద్ర 
వరములో-నే జరిగినదని స్పవ్వముగా లిఖించినాడు; చూడండి, 

“తిలకీంప గెతమోతీరదేశమున. సేతు కాశీముఖ క[త్రంబులట్ల 

_భూతలఖ్యాతిచేం బొదలుచు. గోటి _ లింగ తీర్థ స్పా నలీలల బొం*వె (4) 

'సంగ్ని మార్క_ం౦డేయ శంభుపదాజ్ఞ- ఫూజావిథధ జాపి పాస “నొసంగు 

రాజమహేాందవరంబను వీడు- ఆవీడు పాలించు ననయంబు వేల్పు 
టా వీ డితని కంచు నర్గులు వొగడ- రాజరాజనశేంద రాజన్యవరుండు.” 

ఇక నిటీవల బయలు వెడలిన వ్యాఖ్యానములలోను, కావ్యములలోను, సారంగ 

ధరుని కథ ఆం|భచేశమున- రాజనోాహీం। దవరమున. జ8ిగినటు వరింపబడుటలో వింత (4 (౬ 0 em Cy 

య్ముండును * - 

( 15-5-22 అంధ్ర- సారస్వతానుబంథములో జే, (ప్ర శా స్త్రీగారిట్లు 
(నాసినారు.. “(పాశచ్య లిఖిత పు సక కాలలో... చా. శం. ద్విపద సారంగధర చరి 

(త్రము చేతికిం జిక్కింనది. అది యేక (పతుల పాఠభేదములతో (చౌను దొరగారు. 
(వాయించినది. అందు సారం౫ణధరుండు రాజమహేం(ద్రము వా.దేని కానరాదు, 

అ నేకపతుల పాఠఖేదములను వారు (వాయించిరి, ఏ (ప్రతిలోను రాజమహేంద్రము 
(ప్రస్తావము కానరాదు. మహాోపాధ్యాయ శీ) వేంకటరాయ కాస్త్రలుగారు మ్యుద్రిం 

చిన [పతిలో మహేందవ . ప్రస (ప రాజమహేంద్రవరము వాడని యున్నది (ప్రాంత గుజిలీఫ్రు స్తకమును 
జూచి వారు సప్రనర్ముదణము జేసినారు.. ఆ పుస్తకములో నుంజెనేమో, తాళ 

పత (ప్రతులలో. గానరాదు, 
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వాఠయోగ! పదీపి కా వ్యాఖ్యానములో. oy రాచకొండ అన్నయ్యకా (స్త్రి 

గారు = మ తృ్యేయదనాథు. డా చారంగిని యను[గ్రహి౦ వెను, ఈ మ ల్ఫ్యేంద్ర 

చారంగుల వృత్తాంతము ఆం భదేశమునందు (ప్రచలితమై యున్న సారంగధరచరిత్ర మై 

యుందంబోలు) (ఫు, చేట నన్నారు, 

§ క్ కే వంగూరి సుచ్చారావుగారు 'సా రంగధరునికథ రాజనమహేంద్రవర 

మున జరిగినయే భావించి నారు. 

నా మిత్రుడు కవికోకిల జి. జాషువ, రాజమాహీందవరములోే- చిత్రాంగి 

మేడలో ఇప్పటికిని పౌవురాలు మూలుగుచున్నవంటాడు; వినండి, 

తొలి పౌరంగధరుండు వట్టి యపవాదుకొ సెత్తివె6 దాల్చి క్త 

త్రుబలపాలైన విపొదగాథ వీనలేదో నీవు చిత్రాంగి మే 

డలలో మూలుగుచున్న విప్పటికిం -నాడకా బావురాల్హొ నీతికికా 

బలియై పోయిన రాజనందనుని దౌర్శాన్యంబు నూహీంపుచుక,' 

= గబ్బిలము, 

ఇట్లు పారం్గధరునికథ తొలుత మాథీవడేశమున- మాంధాతపురమునబుటి, 

రాజమహేం[ద్రము మార్గమున అంచెలమిద ఆం భ దేశమునకు దిగి రాజమహేంద్ర 

వరమున ఇరవుకొన్నది. అంతతో ఆగినదా * గుంటూరుమండలమునను (పతిఫలించి 
గులకరించినది. గుంటూరుజిల్లా. పల్చాడుతాలూ కాలో కృవ్వదరిని (సారంగ పల్లె; 
యని ఒక చిన్న (గ్రామమును దానికి సమిోపమున “సారంగథరగుట్టి యను చిన్న 
కొండయును ఆ కొండమోద సారంగ భరుని కాళ్ళు చేతులు ఖండింపబడెనన్న కథ 

యును కలవు. కొంచెము (శ్రమకోర్చి విచారించినచో అందుకు తగిన స్థలపురాణము 
కూడా అ (ప్రాంతముల లభింపవచ్చును. “నెల్లూరమండలమునను, కోవూరు తౌలూ 

ర్ధ్ కఠకకవుల చరిత్రలో కూ, తిమ్మకవి సారంగధర చరిత్రను గూర్చి (వాన్తూ 
ఇటన్నారు. 

క్ 

“దిరకాలమునుండి వ్యాపించి సారంగభరుని మెట్ట మొదలగు చివ్నాములు 
గూడ గలిగయున్న యీ కథ సత్యే యని స్టాపీంచుట క్రీ కావ్యము. [ప్రబల 
సాత్యుము కావలసిన యవసరము లేకపోయినను, + రాజరాజు గాథలు తిమ్మకవి నాటి 
కెట్లు (పచారమునందున్న వి 'లెలిసికొనుటకైన నిడి యాధారము కాయలదని నమ్ముచు 
న్నాను? (పు ౨33.) 

స్స 

7 ఈ సయిశిని నాకు (అ! మద్దులపల్లి గురబన్మాశర్మశారు దయతో తెలివి 

శ 



ర్కి 

కాలో చిితాంగికోటు రత్నాంగకోట్స అను (ప్రదేశములు వెలసీనవిగాన్సి ఎందు 
వల్లనో సారంగభరుని కథ మ్నాత్ర మా (పదేశములకు ముడి పెట్టబడ లేదు, ఇస్తే 
సారంగ థరుని కథతో 'సంబంధములేని రత్నాంగి మేడ -_ చిశౌంగి మేడ- యున్న 
స్థలములు కన్నడ దేశములో వాంపీ సమిపముననున్న కంపిలి నగరము (పొంతమునను 
గలవట ! 

ఇంతకును చెప్పవచ్చినదేమంయే ? మహాత్ములకథలను - మవోఫురుషుల జీవి 
తములను తమతమ అఖిజనములకు _ అనువగుచో అన్వయములకును, అతుకు పెట్టు 
కొని యానండించుట మానవస్య భావము, (ఇందుకు, బమ్మెరపోతే రాజును ఒంటి 
మిట్టకు లాగజూచుట్క [1 గజేషదమోట్ణము (రాజమండికడు నోదావరిమడుగు 
లోనే జరిగినదనుట్స మొదలగు తార్కాణలు మనమెరిగినవి యొన్నియేని కలవు 
గదా?) చేమకూర వెంకటకవియును అట్టి యానందలేశము నఖిలపించియే _ ఆలాటి 
చిన్నమార్చును బేసెనేమో యని తోచుచున్నది. కానిచో గౌరనకథను యథాకు 
రము గహీంచినవాడు _ ఆెపీరులను మాత్రము మాూర్చవలసీన అక్కృరయేమి 1 

సారంధర-చర్శిత్రమును చెప్పు (గ్రంథములలో ఇప్పటికి లభించినచానిలో గా, 
నవనాథచర్షిత్ర మే (ప్రా-చినత మము. అది 15వ శతౌద్దివూ ర్వార్లమున రచింపబడినదని 
"పెద్దల సిద్ధాంతము. గౌరన తాను ఆ. నాథచర్శితీమును శ్రీగిరి కవికృత పద్య ప్రబంథ 
మునుబట్టి రచించినట్లు .చెప్పుకొ న్నాడు. 

“అపర శివమూ ర్తి సంతత్నా శ్రిత కల్పతరువు. ఘనము క్రి కాంకల్సిమో వృత్తి 
రాయ, డనుపమం బైన మహా వై భవంబు- దనర,, + గొలువుండి - " నవనాధవరుల పుణ్య 

(ప్రవర్తనలు, పరణ క్రిగరికవి పద్య బంధముల విరచించినాం: డది ద్విపద కావ్యమున6- 

జెప్పింపవలయ్సు **.*. 4. + చెప్పి కమలజ విష్ణు సవ్యమానునక్కు శ్రీ) ెలపతికి, ., 
అంకితం బొనరింపుమనుచు తాంబూలంబు లాసంి గారవించుటయ్య,. + శీ) మళ్లి కా 

ర్డున శ్రీీమహాడేవు పేర నే నొనరించి (వీయ కథాసూత్రి- మేరీతిననిన, ౫__ (నవ 

నాథ, పు, ₹0) 

చూ, నవనాథ. పీఠిక. ఫు, 2౫౪1, 

1 గజే్యదమోత్ణము. గోదావరిమడుగులోే-నే జరిగిన దనియు, గజేంద్రాకృతి 
గల కొండ యిప్పటికిని అకభను నూచించుచు (రాజమం డికడ నే ఆమడుగు ఒడ్డు 
ననే యున్నదనియు శ్రీ గరిమెళ్ల కృష్ణ మూ రి రి పంతులుగారు = (డిస్త్రిస్టమనసలు) 
నెల్లూరిలో ఒకచాటిసభలో సభ్యులకు విన్నవించి గారు. 



ర్క్తీ 

(శ్రీగిరికవి పద్యప్రబంధమును పఠించు భౌగ్యము మనకు ఇప్పటికిలేదు. కొన 

అం దీ సారంగునికథ యే దేశమున- ఏ(ప్రదేశమున- ఎట్టు (ప్రవృత్తమెనట్టు చెప్పబడి 

యున్నదో “తెలియదు. మనకు గొరన కృతియే (ప్రమాణము, దానిని బట్టి సారంగధర 

చర్మిత్ర శమాళే వదేశ్రమున- మాంధాతేప్రురమున జరిగినట్లు భావించుటయే సమంజసము, 

అప్పకవి, సారంగధరుని కథమను- నన్న యాం థఫక్కి_కిని పొత్తుక లివి పొలిపీన గాథ 

కలలోని వార్త గావున విశ్వాస్యము కాదని క్ర) కోరాడ రామకృష్ణయ్య పంతులుగారు 

సవనాథ- పీఠికలో విపులముగా విమర్శించి చెప్పినారు గావున అజోలి యిక మన 
కక్షు-రలేదు. 

ఒక్కమాటా జే, వేం. కాన్ర్రేగారు (మటి యీ కథకు మాలమనందగి 
సట్టిది చౌారంగి యను మవాఫురుషునికథ గ్టీ నాథచరి.త్రములం దిట్రున్నది? అని 

భులేశ్వరవృత్తాంత మొకటి యుదావారించినారు. (చూ. సారంగ -పీఠిక.) 

అందు సారంగభరుని కథ పోలికలున్న ఏ. అంతేగాని వేంకటకవి రచన కది 

మాలముకాదు, గౌరన నవనాథచరి[త మే వేంకటకవి సారంగధర కథకు మూలము, 

౧౭ చిత్రాంగి 

గారనకథలోన్యు అక్ష యీ పద్య కావ్యములోనుగాడా. చ్మితాంగి? రాజ 
నశేంద్రుని ఉంపుడు? తెగే చెప్పబడినది. 

నుబుది మాటలు... 

“కటకటా నీచెజుంగని నీతికలదె ? 

అలలకుక చెలయాండ్లకు మదిని 

కలకాలమాలును నెక్కడివి నిల్మ-డలు. ౫ (నవ - ఫు, క1) 

కంచి తాంసి తల్లి నాకనియె దకట 

వారకాంతల కెందెన వావిగలదె 1౫ (ఇందు = ౨-౨౫) 

+ శ్రీల పాటలలో ఈ కథ మాళవదేశమున జరిగిన'కే యున్నది, నిద్దన 
య ధి గొడ్డు క థాస్టానము వా స్త్నాఫురి మన్నాడు. 

f అప్పకవి (వాతే ననుసరించి అహోబల పండీతుడును- “రాజరాజ తనూజాత 

సారంగధర బాలక స కృతః పాణిపాదేన రహితోఒ౭జని హేతునా; మ ల్స్యేంద్ర 
నామ సిద్దేద మహీమ్నా సిద్ధతాంగతేక? అన్నాడు. (చూ. అహో, ఫం, పీఠిక. 
67-65.) 

ర్ట ఈ నాథచర్మిత 'మెవరు (వానీనదో వారు చెప్పలేదు, 



ర్ర్ 

బాణాల శంభుదాసు డీచ్చితాంగిప్యాతవిషయమున కొంత చిత్రకథ కల్పించి 

నాడు. సారంగధరునికొరకు (వాసి పంపిన చితాంగిపటము తనచేతికి రాగా రాజ 

నరేంద్రుడు చూచి మోహించి, - 6, , అచ్చటికి క త్రినిబంపి? వివాహ కార్యము "నెరవేర్చి 

+ చ్నీతాంగిని తనభార్య గా జేసికొ నెనట. పిమ్మట చిత్రాంగి తన చెలికత్తెలతో .- 

“పటములో (వాసీన బాలుండు గాడు - ఎటువంటి దీసుద్ది యెతింషంపులం డచనెనటి 

అపుడా బెలికత్తెలు - (పటములో లిజుంపబడినవాండు పట్టపు బేవి రత్నాంగి కొడుకు- 

సారంగభరుడు = నవమన్మథుడు” అని చెప్పిరట, చిత్రాంగి తన తల చాతేకు చింతించి = 

“కలిత సుందరమూ ర్థి గన్ను లజూడ = సమయంబుం దలపోసి సారంగధరుని = 

రాకం గోరుచు నుండజెనట. తరువాతి కథ యంతేయును సమానమే. 

కరా చీనుంచి తిమ్మకవియు చితాంగిని రాజకన్య్యను- రాజుభార్యగసను, 

భాొవించినాడు. అందువల్ల సే, సారంగధరునిబేత, “పకికింప నెజరా-ద పడంతు 'లెందైన= 

ధర నస్యపురుషుల. దలంపంగోరుదులె 1 అని అనిపించినాడు, కాని చి తాంగి 

రాజకన్యయు ఇల్లాలును చెనచో, అట్టి కను వేదురును - అంతటి గయ్య్యాలితనమును 

ఆమెయెడ కలుగ జెప్పుట మొప్పదు సరిగదా, బుద్ధిమంతు డైన సుబుబ్టి ఆ యిల్లాలి 

ఫీలమును ముందుగా = అకారణముగా- అంతగా శేంకించి _ “అక్కడో శేగ్షనచో "డు 

తప్పక కలుగు” నని చెప్పుటయు - సారంగధరుని యత్నమున కంతగా అడ్డగాళ్లు 

'వేయుటయు. అనుచిత్మప్రసంగ మనిపించుకొనును. కాబట్టి శంభుదాసుడు చేసిన 

సవరణ సరసమెనదికాదు. తీదనుసారి తిమ్మకవి రచన రుచిర మెొనదికాదు, 

అలా మంజువాణీ 

శారన సారంగ ధలరుని కార్య పేరు 'మంగశొంగ? యన్నాడు, తన కల్చ"నొ 

చమత్క్బతికి అనువుగా లేదని కాబోలు నెకటకవి “నుంగశాంగిని “నుంజువాణి'-గా 

మార్చి నాడు, (చూ, ౧-౬౦.) 

౧౯ ఉససంహారము 

గౌరన కృతిలో చివర సారంగధరుడు మ ల్ఫ్యెంద్రుని నిగ్రహామునకు గురియె 
పిమ్మట అను[గ్రనామునకో పొాత్రమె తరించుటను తెలుపు కథా ఫెాగము చక్ళొ_ని 

రచనకలదీ కొంత కలదు, నీతినార్షమునే కాక నివృ త్తి త్రిమార్హమును గూ ణా మనసు కెక్కు- 

బోధించు ఆ మంచి ఘట్టమును వెంకటకవి యెందువల్లనో బాలా 'సంతేపించినాడు. 

చేదాంతబోథ కావ్యశిల్బ్పమునకు తగినది కా దనుమతమునకు చేశినవాడేమో అతడు * 

1 సిద్ధనగ్ "డుని యతీ-గానమునన్సు. శ్రీల పొటలలోను గూడా చిత్రాంగి 

రాజు శెండవ.భార్య గానే చెప్పబడినది, 
1 ళ్ 
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౨0 మక్స్యేందినాథుడు 

గౌరన సారంగధరు నను గహీంచిన సిద్ధుడు (మిన నాథు దనియు, ఆతడు శివ 

కనూభవుడనియు చెప్పీ ఆ మిననాథునే అందేందు “మత్య నాథు? డనియును వ్యవవా 

రించినాడు. మిన మత్స్యేశబ్దముల కర్ణ యన 'భేదములేదుగాన్సి మిననాథుడు - మత్స్య 

నాథుడు భిన్న వ్యర్తలు, 

క్రీ అది నాథ మ ల్స్యేంద్ర శాబరానందభెర వాః 

ఇారంగీ మిన నోరత్ విరూపావ్ బిలేశయాః,” హఠయోగ ప్రదీపిక, (ర్) 

అండు ] మ క్స్యేంద్రనాథు డే శివతేనూభవుడు, + మిననాథుడు 'మక్స్యేంద 

నాథుని కుమారుడు. మురుడీనగరపు రాణియైన “మై శాకినియందు కలిగినవాడు, పరి 

శీలింపగా నాథ పంథకు చేరిన నాథ పరంపరలో (పథముడును.. (ప్రభావవంతుడును 

మశ్యేంద్రనాథు డనియే యేర్బడుచున్నడి. వా, (ప్ర, కర్తయైన (క్రీ స్వాత్మారాను 
యోగీంద్రుడు మ లేదు నిట్లు స్మరించి నాడు, 

వూర విద్యాం వూ మ త్స్యేంద గోరకూద్యావిజాన లే 

స్వాత్మారామోఒథవా యోగీ జూనీ తే తత్స) సాదతః,? 

వాఠయోగమున మ ల్స్యేంద్రనాథుని పేర ఒక యాసనముకూడా కలదు. (ఫు, 1%) 

మ ల్యేయద్రనాథుని గూర్చిన (ప్రశంస (వారవిలాసము? లో ఇట్టున్నది.---- 

సీ, కపజేవింగొల్సి మత్యేంద్రనాథాదులు యోగ సంసిద్ధికి నొడయా లైరి.” (పీఠిక, శి) 

సారంభరు నను(గపీంచిన నాథుడు మ'క్స్యేందు డనియే వా, (ప్ర, వ్యాఖ్యా 

తలు |వాసినాగు, అందువలననే కాబోలు వేంకటకవి తన (గ్రంథమున మ ల్ఫ్యేందు-నే 

చేర్య్మాచన్నాడు. ఈ (గంథమంతయు పణశీలించిరలేమో |! వే, వేం కాశ్ర్రైగారు 
కమోననవాథుండు మ త్స్యేందుని కుమారు డనుటయీ గాక “పొచీన ముద్రణనులో 
కము 

₹ చూ. వా, (ప వ్యాఖ్య, 

+ చూ. బచ్చు రామస్నగు ప్పగారి “నవనాథభత్తలచరిితి (ఫు, 129) 
గుష్తగారు అ [(౦థభమున్సు దుండిరాజ కుమారుడగు మాలూ పండితుడు మహా 

శాన) ఖామలో “నోవీ? బదమగ విరచించిన (గ్రంథము. ననుసరించి రచించిరట. 
థి మాలూ పండితుని రచనకు మూలము గోరకుని సిద్ధుడు “కీమ్యాళరి భావలోే (వొ సీన 

ధ్ర. (చూ, పీక్రిక్లు ఈ ఇంథములో _ 'మక్స్యేంద్ర గోరజ ౫వానీ జాలంథర 
నీప భర్తరీవట సిద్ధనాగ శేవణ చర్చటులు నవశాథులని చప్పబడియున్న దీ, 



ర్/ 

సారంగభరు నను(గహించిన యోగిని “పే్రగా_నుటలోే మత్స్య శబ్దము కొన్ని మాటులు 
మినళబ్దము కొన్ని నాటులును గలవు, అయినను యతియందు మత్స్యళబ్దమే యుండుటం 
బట్టియా, చారంగిని రమీంచినవాండు మ ల్ఫ్యేంద్రుండ యగుటంబట్టియు ఆనామము 
అన్ని యెడలను మ ల్ఫ్యేంద్రనాథుండు గానే యుండనోపు నని, చక్కని "హెచ్చరిక 
(వాస్ నారు, 

౨౧ చొరంగి 

చారంగులా - ఒకరి కిద్దరు ముగ్గురు తేలిశారు. అందరును మ 'క్యేంద్రుని 
మహిమే చనేర్చడ్డవాశే. ఇందు సారంగధరుడు “చారంగిి యయ్యును, కా ద్ర గా 
రుదావారించిన కభలో = చంద్రశేఖరుడు “చౌారంగియై నాడు. అప్పే బ, రా, గుప్త 
గారి (గంథములోను 'కృహ్లాగరుడు? ఆను రాజకుమారుడు చారం అయినట్లున్న వి, 
(అందలి గీ కథ అంతయు సొరంగభరుని కథయ. కథా స్రుకుషుల ేర్ట మాత్రము భిన్న 
ములు) ఇ టొకరికిద్దరు ముగ్గురు చారంగు లగుట యెట్లు? ఇంతకును “చారంగిియను 
పదమున కర్థేమి శ 

గు ప్టేగాకి (గ్రంథములో కృష్ణాగరుని కరచరణములు చతురంగపీఠమువై నరుక 
బడెననియు = అందువలన నతనికి చారంగచాథుడను నామము చెట్టబడె ; ననియు 
నున్నది. చంద్రశేఖరుడు *వారంగియయిన విభమేమో కా క్రీ గావ చెప్పలేదు, 
గౌరనయును *'అరదార చారంగి యను నామమొస6గి _ మరి వానికిట్ల నె ముత్వ్యేంద్రు 

డెలమి? నన్నా డేగాన్సి ఆెపీకొసగుటకు కారణము ఇప్పలేదు.- 'అందువల్ల సారంగ 
థర చర్మి త్రము (వాసీన అవ లితరులును చెప్పలేదు. శ స్టార్థమును బట్టి -నీనాక యూవా 

ఇందు అందు. 

గీ మాంధాత పురము, (రాజమం దము కౌండిన్యనగరము 
రాజమహే హాందుడు. (రాజన రేంద్రుడు శ శాంగనృపాలుడు 
రత్నాాంగి, (పట్టపు దేవి) మందాకిని, (మొదటి భార్య) 
సారంగ ధరుడు, కృ స్టైాగరుడు, 
చిత్రాంగి. (ఉంపుడు శె) భుజావంతి . (మందాకినీ మరా 

నంతరము. రెండవ భార్య, ఈ మె 

తొలుత కృష్ణాగరుని కె యుద్దేశింప 

బడినది.) 

గొల్లవాడు _ (తరువాత గోర తుడు) గోరవ్ నాథుడు. 
మ ల్స్యేంద్రనాథుడు. మం ల్యేంద్రనాథుడు 

ల 
కాలాల్లో 



శీర 

బేసీతిని, (చూ. పు ౫౧౫.) నా యూవామును బలపరుచు (వాతయొకటి యిటీవల 

హా, (ప్ర, వ్యాఖ్యానములో ఇట్లు లఫీం చిన డి 

హిందూస్థాన భానయందు శకాళ్గుచేతులు తగ్గిన మనుష్యునకు చౌరంగి యని 

పేరు, న'క్భ్యేంద్రనాథాదు లరణ్యమున సంచరిరచు చుండినపుడు చౌారంగికి వారి 

దర్శనము కాంగా కాళ్గును చేతులును వచ్చెను, అంత చారంగి మత్ఫ్యేంద్రనాథా 

దులు సిద్ధపురుషులని గ్రహించి ఇ వారికి శిష్యుండాయొను, ఈ చరిత్రమే సారంగధర 

చరిత్రగా మాలినట్టు తో ఇెడిని.? 

ఎట్టయిన ము? చారంగులు ముగ్గురును పినతల్లి మోహమునకు గురియైనవా రే) 

ముగ్గురును కరపాదఖండన దండన క్ట మెైనవా'ర్వే ముగ్గురును మ ల్చ్యేం[ద్రుని మహీ 

మచే మరల కరచరణములు పొందినవాశేే ఆగుదురుగాక. మరి యి ముగ్గురిలో 

నాభర్యమను పొందిన చారంగి యెవడు “ఆసలు చౌరంగి మన సారంగధరుడు; 

తక్కిన యిళ్వురును నకలు చౌారంగులుి అనుక్ నవచ్చునా 4 ఈ  సారంగధరుని 

కథవంటి కథ కొంచెము మార్పుతో కన్న డభావలో- కుమార రాముని కథి యను 

శరుతో కలదట ! ఆ కుమారరాముడును పినతల్లి మోనామునకు గురియెనవా డేనట | 

అయితే వానికి షిధింపబడినది మరణదండనమట; అందువలన అకథలో కరచరణ ఖండ 

సమ్యు మక్స్యేందుని మహిమ చారంగ నామకరణము అనునవి లేవు. మొత్తము 
మాద ఈ పోలిక కథలన్నియు ఏదో యొకడానికి అనుకృతు లనుటలో తప్పులేదు, 

మరి మన సారంగధరుని కథమే తొలికథయై యుండునా 1 

శ్రీయుతులు ఒంగోలు వెంకటరంగయ్య పంతులుగారు *ీచొరంగి యే కాల 

(క్రమమున శారంగి _ సారంగ - సారంగధరుడ్డు అయ్యె నన్నారు, వారి వాక్యముల నే 

ఉఊదాహరించుచు న్నాను 

కహోరంగధర సమాసములోని సారంగ శబ్దము “చారంగ” యను మవోరాష్టా9ది 

జేళభా పాళబ్దముగా నున్న ది. మోల్ఫావర్తు గార (Moles worth) మహా రాస్ట్ర 

నిఘంటువునందు “చారంగ్గ? శబ్దమునకు కాలు సేతులు కట్టిచేయబడుట (To be bound 

tp hand ఈ foot) అనియు చారంణ అను పదమునకు కాలు సేతులు తెగ గొట్ట 

పడుట (గం mutilate by chopping off bands and feet) అనియు అర్థము 
లున్న వి. “షేక్, న్రపీయరుగార (5216506119) హీందూస్టాని నిఘంటువులో శార్ంగి 

ఆనా క _తిసాములో నొక విధమైన దనియు _ కత్రో తీపుటలో యెదుటనున్న 

జంతువుయుక్కు నాలుగు కాళ్ళును. ఒక్క దెబ్బతో “కొట్టుట అనియు నున్నద్నీ 
నానా అ | 

‘ 
ను. 

| చూ, నవనాథ, పీఠిక, (ఫు XXV,) 
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ఈ యాధారములను చూచిన మాలపదము “చారంగి అనియుండి యుచ్చారణ భేదము 

లచే “సారంగి అని మారియుండ వచ్చునని తోచుచున్నది. ఆ ట్లగునెడల వీని-పేరు 

సారంగుడని నిలువక సారంగథరు డెట్లాయెనని (పశ్నింప వచ్చును. వే. వేం. శాస్త్రుల 

వారు. .-ఈ సారంగభరుని కథకు మూలమనం దగినట్రిది “వారంగిి యను మహాప్పరు 

షుని కథయని. , . తెలిపియున్నారు.- అకథలో చారంగునికి చంద శేఖరు డని పేరట. 

సాకాత్ చందశేఖరుడె సారంగధరుడును అయి యుండుట చే కించి జ్భేదమును 

కల్పించి “చారంగి శనార్థము తెలియక అఆకభలోని చరద శేఖరుని సారంగభరునిళ 

యవ్వరో మార్చియుందురు. ” ((ప్రమాధి ఫాల్టున భారతి.) 

సారంగధరుడు (భగవంతు డైన) చంద్ర శేఖరుని యన్నుగవామున పుట్టినవాడు, 

అందువలన “పటుబుద్ధి నెరయ నప్బార్టీ వేశ్వరుండు = సాూరంగధరుండని చం|దశేఖరని- 

పేరిడి యాబాలుC (బ్రీయమునం విలు! కొ న్నాడు, అంతేగాని కా(న్ర్రీగారి కథలోని 

చంద శేఖరుని బట్టి సారంగధరు జేర్పడ'లేదు. సారంగధరుని కథకు తిరి 

కథ మూలము కాదని నిరూపించితిని గడా! 

చారం, సారంగ (భర శబ్బములలోేని వర్ణ సామ్యమును బట్టి పంతులు"గా 

రట్టూహీంచిరిగాక, మరి కృహ్ణాగరుడు - చారంగియయ్యె నన్న చోటనో? అట్టి 
యూవా కం దవకాశము లేదుగదా? 

౦౨౨ రవితావిశేషములు 

సారంగధర చరిత్రము చక్కని జూను లేనుగు కావ్యము. జాను తెను గన-గా, 

వ్యవహార సిద్ధమును- జాతీయము (id0[mati0) ను నైన తియ్యని 'లేటతెనుగు. అచ్చ 
తెను గను పేర కల్సింపబడు కృత్రిమార్మ భము ఈ “పాతిక చెందినది కాదు. [జాను 

తెనుగును పాలకురకి సోమనాథకవియు, నన్ని చోడ కవిరాజు నిట్లు (ప్రశంసించి 

యున్నారు. 

'ఊరుతర గద్య పదో్యోక్తులకం కె - సరసమై పరగిన జూనుంటెనుంగు 

చర్చింపలా సర్వసామా న్యమగుట ౬ గహూన్చేద ద్విపదలు గోర్కి. దె వాజి 

== బసవపు'రోణము, 

“బలు పొడతోలు సీరయున్సు వాంపసరుల్ళొ గిలుపారుకన్ను) వె 

న్నెల తల) సేందుం గుత్తుకయా, నిండిన వేలుపు చేటు, వల్లు ఫూ 

సలు గలెటని లెంకవని జూనుంబెనుంగున విన్న వించెదకొ 
నలపు మదికా దలిర్న బసవా బసవా బసవా వృహిధిపా, 

'ావృహాధిపకతకము. 

+ నివరములకు బసవఫురాణ ర్టీ రిక, (చూ పు రాలే 
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(సరళీముగాగ ఫావములు జూనుంటెనుంగున నింపు పెంపుతో. 

బిరిగొన వర్ణనల్ ఫణితి చేగా_న నర్థము లొర్తీగిల్ల బం 

భురముగ6 (బాణముల్ మధుమృదుత్వర సంబున( గందళింప న 

ఈరనులు సూళు లార్యు లకు గర్జరసాయన లీల6 (గాలలాక టే 

= కుమార సంభవము, 

వెంకటకవి కెనుగుపొలము నాలుగంచులు తీరిగ్సి ఆటలు పాటలు ఆచార 

ములు - అలవాటుల్సు సంప్రదాయములు = సౌంగాములు మున్న గువాని తీరుతియ్యము 

'లెకిగ్సి సీమసీమలలోని జాతీయము లైన పలుకుబడులను - నానుడులను (లోకోక్తులను) 

సంతరించి అందు మేల్లరయు లేర్చి కూర్చి, నుడికారపుసొంప్రుతో ప్రతిపద్య 

చమత్క్శతితో ఈకమ్మని కావ్యమును తీర్చినాడు, ఆందువల్లశే కేవల తత్సమపద 
(గథికేమలు - సంస్కృత భా మెక చాతురీ స్యోరక ములు నగు "ప్రబంధములకు తో బుట్టు 

వయ్యును - ఈ కబ్బము చొక్ళ_ఫు తేనుగుదనముతో శో ఖిల్లి “తెనుగుతల్లి కక 
(కొ క్రతొడవయి యలరారు చున్నది, ఇందు కవివాడిన నానుడుల లెక్క_కంటేను, 

వానిని వాడుటలో అతడు చూపిన నేర్చు మిక్కిలి కొనియాడ దగినది. 

లోకో క్తి యనగా సామెత. (= దృహైంత వాక్యము) అట్టి వాక్యమునందలి పద పద 

ములు వాని యర్థము మన క(ప్రధానములు; అయర్థముద్వా రా “సూచితమగు భావము 
(ప్రధానము, 

“ఇంటి దీపమని ముద్దు పెట్టుకోబో లే మూాతిమాసాలు తెగ్చాలినట్లు' అనునది 
లోకో క్రి, ఇందలి దీపము - సుద్ద వ పెట్టుకొ నుట - మాసాలుకాలుట = అను నంళశములు 
అప్రధాసములు, మనవాడుగచా అని మేలుచేయబోతే _ దుర్భనుడు కీజేజీయునుి 
అనునది (భవమ (ప్రధానము, 

కవులు సామాన్యముగా లోేకోక్రులను _ ఫావపధానములుగా నే వాడుచుందురు, 
“ఆంత లేసి మహాత్ముల నింత సేయు 

మాకు నినుసంవారించుట మొత మెంత? 
యెందు గుడిమింగుచానికి నంది పీండి 

వడియ మనుపల్కు_ 'లెటులవే ప్రడమిలోన.! (విక. 2-288.) 

ఇందులో... గుడి, , ,వడియమ -_ అనుటవల్లు అంతగొప్పపని చేయువానికి ఈ 
చిన్నపని యేపాట్సి అన్న భావము తెలుపబడినది, 'అంతేశాని (ప్రకృతమున్క గుడి 
(మింగుట- నందిి ఇత్యాదులతో సంబంధము లేదు. వెంకటకవి లోక్రోే దీని వాడుచో. 
ఆయు క్రిలోని పదములకును = = ఆ (ప్రకరణమున సంబంధ ముండిధయే తీరును = చూడండి, 
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“ఇట ఫూజింతము 'శేర్సిన, యటుల గిరీళు నొకయాకు నలమునం గొండం 

తటి చేవరకును గొండం, తటిపత్తిరి వెట్టువారు ధరణింగలేశే *' (౧-౧౬) 

ఇకాడ) “కొండంతటి బేవరళకు కొండంఠటి పతి "పెట్టు వారుకలరా) అను నది 

లోకో క్రి, గొప్పచారికి, వారిదర్థాకు తగినంతగా అర్పించి తనుపగలమా _ అని 'భొవము. 

(ఆకు అలము అనునది లోక్ క్రి; ఏటో అల్బాల్బవస్తువ్రు అని ఫొవము. పెరచనలో 

భావము మాత్రమే కాక, దేవర “రీళుడు? కావున కిెండంతచాడే యగుట యు, పూజా 

(ద్రవ్యమగు ష్మత్రి “ఆకు - అలమే” యగుటయు విశేహము, ఈకింది లోకోక్షూ 

లన్నియు నిట్లి చమత్క్యుతితో సమర్డింపబడిన వే. 

“కుత్తుక వినము నాలుక బెల్లము”. (౧-౨౩. 

(ఏనుంగుపోవు వీథి - సింవాము మెడగంట.? (౧-౧౦౦) 

(గామో నాస్టీ కుతస్సీమా. (౨-౭౭) 
” ఏటావలి గిలిగింతలు (2-౧౬౩. 

“గాలి గలయప్పుడె తూరుపుపాట. బట్టు. (౧-౧౬౮) 

“తల పాణము తోకకు వచ్చె (2-౧౭౫) 

“ఉచ్పేవమామపోలిక.ి (౨-౧౮౩+) 

జాతీయోక్తలతో ఛే హార్ధమును సమరించుటయందును వెంకటకవి నిరుపమానుడు,- 

(శకున మడ్డగించిన పని (౨౮౯) 

(బొట్టు నెటినట్లు. > (2౨-౧౬౮. .) 

“పట్లి యాడు. (౨-౨౦౯) 

“పులుసు విజుగు (౨-౨౨9) 

“'పిచ్చుకుంటుమి ద భాగీరథి (3-౧౭౭. 

ఇక 'శ్లేవ బిగింపులులేని సాదా పలుకుబడులా 1 కావలసినన్ని :-- 

“మున పెటు (గని కల్ల = ఒడలు మణచిన సివము,ి (౨-3.9.) 

(మెత్తని చోటనే 'గుద్దలివాడి.? (కరా) 
(నిలువు నీధయున6 బండినట్లు.? (35-౪౨ 

“కులానికీ సొడ్డంకు చిన్నప్పుడే చేరుపడ్డా నన్నట్లు.? (33-౧౦౯ 

నీళ్ల లోని ముల్లు, 0 (౨) 
(శేభస సందు జాటువారు. (3-40 

([ “మూ డు తేరువులు.? (33-౧౦౭. 

+ మూ డు త్తరువులు- వంటిదే “మాడు వలపుల” అను జాతీయము, 

చ “యిటు లాడిసంగమం బుననె విభుండు మూడువలపుల్ వలచెక 

ఫణిరాజ కన్యకక (విజ, ౧-౧౭౪. 
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ఇడి యనువాదము- అని తెలియకుండునట్లు సంస్క్భృతోక్తులను 'తెనుగున “వెల 
యించుటలో వెంకన గట్టివాడు,. 

(2) “భామినీ రాజుల చిత్తముల్ తెలియరా దెటుపో యొటువచ్చునో,.) 

(2౮) 
సంస్కృతము, “విశ్వాసో-నైవ క ర్రవ్యః త్రుషు రాజకులేషమ చం (హితో. 

మత్రేలాభః, 90.) 

cm 

(b) “పదరకుమీ లెస్స పదిం బదిగ విచారించి సేయ మంచిదిసుమ్మాం) 

(౨--౨౬౧*) 

సం, కనవాసా విదదీత న్మక్రియామ్.? (చూ, సారంగ, ఫు, తర) 

(6) ాజానుమతము ధర్మము? (౩-౨౭౭-౮) 

స౦ం= “రాజ్ఞా య దనుమతో ధర్మః 

(a) కలికితు మెదయానినలుంగనివిరి(బోని, వెంలకపాయము( బూని యలరు 

వాని, (3-౧౦౮) 

ఈఫావము. శాకుంతలములోని “అన్నాఘాతం పున్నమి అను క్లో కమునుండి 
(గ్రహీంపబడినది. 

సారంగథరకర్త వాడీన శబ్దము లనేకము శ. రలో లేవు, కొన్ని (బ్రాణ్యము 
నను లేవు, (ఈ వ్యాఖ్యానమున నాశకెక్కు_వ ఉపకరి౦చినది (బ్రౌణ్య మే, 

(1) బజ డి) (= బజగేడిం. 3-౨౧౩. 

ర్ు) 

(2) “దనుమానముి (౨-౬8) 

(శ్) “సబ్బి ణీ.) 

"వెంకతుకచికి శబ్దాలంకారమున మక్కువ యెకూ.వ. అందును యమకమున 
ఆతడు "వెటినది “పీరు, మచ్చుకు... 

లు 
“జనవరులక గీ = జఉనవరులకొ _ మనసకులకొ _ దొరలకొి (౧-౭౭ 
“బెతీయలకడ _ ఇెలీయలయొడ -_ చిలియలవద. 
పరియలు-గా . మురియలుగా ౬ నురియలుగాంి (2-౧౦౬) 

డస కనుగుణ మెన యానమును నాసనముకొ రుచిరాతప 
గజ్యువజముం బరికింప్రు వెంపుతోకా.) (ఫా విరాట, 1.220.) 

ర్ “చనవరి యను పదమున క్షీ కింది (ప్రయోగము నాకిటీవల జ పీవచ్చినది. 
ద 

(త్రముర జనవరి కొల్వునిచ్నెద 



6కీ 

(నందన'సంతానము - (ఆ శ్రితపటలీ) నందన సంతానము (౧-౨౫) 

“రారాయని (తలిరాకు జి రొళాయని. (2-౧౨౯) 

6నీ పాల (౯బెట్టుకొ నువువ) నీపాలి (౧-౯౯) 

"తేట తెనుగు పదములతో 'శేవచముత్మారములు. చేయుటలో వెంకన అద్వి 
తీయుడు. ఆతని కవనమంతయు అట్టి చమత్క్శతుల త్రో నిండియుండును. రా 

ఉదాహరణమాలను చూఫుట తేలనిపని, కవితారసికు లీ [క్రింద సూచితములగు ప 
ముఖ్యము గా గమనింతురు కాక. 

చి శ్రాంగీ సారంగధర సంవాదఘట్టము, ద్వి. ఆ. ౧౮౨ ౧౮౪, మొదలు 

౧౮౯ వరకున్వు తృ, ఆ రక, ౯౨ ౧౭౫ 

ఇైన్న ని యుచావారింపగలము + (గ్రంథధమంత యు నిట్రి శిల్ప-నె పుణముతో నే 

నిండియున్నది. వెంకటకవి "ర0డవకృతియగు పవిజయవి లా సమునను శబ్దళిల్బము కలదు 

గాని శ్లేపాది చమత్కృతు లింత (పౌఢోమయినవి అందులేవు. ఈ రవాస్యమును గమ 
నించియే (బొనుపండితుడు ఈ చెండు కావ్యముల తారతమ్యమును “తెలుపుచూ 

ఇట్ట్లన్నాడు,-- 

“విజయవిలాసము a poem in three books: describing the marriage 

of Arjuna.- సారంగధర పద్య కావ్యము. This poem is greatly admired for 

the beauty of its style which is very intricate.” 

శిల్పనెపుణిచే చెన్నుమిగిలినను కవితాకమనీయత యందును రచనా సౌస్ట్రవము 

నందును నారంకు విజయవి లాసమున కించుక వెనుకపడినమాట నిజము. అందు 

వల్లనే క, ర. కర్త “చేమకూర వేంకటశాభు(డు విజయవిలాస రచనా చె పుణ్యమం 

బటి నాలవతరగ తియందు జేర్పంబడినను సారంగధర చరిత్ర రచనను బట్టి ఆయిదవతర 

గ తియందుం జేర్చంబడవలసినవాండుగా నున్నాండు” అన్నాడు. 

ఒక్కా పద్యము నెనను చక్కగా చదివి చవిచూచినవారు కాకపోయినను 

శ్రీ వెంకటాయశా శ్రి గారు, (పౌఢముగా సారంగధర నిట్లు (పశ ంసించినారు._ 

“ఇందు వూమొగ్గలువో లె తామే విడుశ్లేసలును, (చాకౌపొకంబున నోరూర 

రసమొల్క్కు రచనలునుు సదాభారాఖిమానముం బురకొలుఫు ధర్మ్యనిబంధన చెపు 

ణీయు విసిషింపని వర్శనలును, బరువులు చెరునులుంగాని కబ్బంపుం దొడవులును ఈ 

(ప్రబంధమును భారతీ "భాండారమందు కడు నుచ్చస్థానమందు "నెలకొల్పుచున్నవి.” 

ఆంధ్రకవితా లోకమున వెంకటకవి మార్షము (పత్యేక ముగా (ప్రశంసింపదగినది. 

అందువలనే కవితారసికుడైన రఘునాథనృపాలడు '*మితిలో నీ నూర్గ మెవరికిక 
mm మ్ 
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రాదు సుమి? అని అగ్జించినాడు. గ్థీ'ఒడలి చెలువునందు నెడవు సగంబుతో.. గుడి 

సగంబె సాటి ససూడుంజేలికి అన్నటు, వెంకటకవి సారంగధరకు సొటిరాదగిన మేటి 

కావ్యము వెంకటకవి విజయవిలాసమే, 

"వెంకటకవి కాలమున కవులు ఓకరిని మించి ఒకరు పోటాపొటీలమిద రచనలు 

సాగించిన ట్ర్ (క్రిందీ పద్యము చేత వెంకటకవి సూచించి నాడు. 

“కీ త్రిపయి వట్టి (మౌంకులు6 జిగిర్ప వసంతుడు దొ రసోపగుం 

భిత పదవాసనల్ నెజపు మెచ్చక చంద్రుడు మిన్నునం (బస 

న్నతయును సౌకమార్యమం గనంబడ అల్టరయంగం జే ఇ; "నే 1 

గతి రచియించికేని సమకాలమువారలు మెచ్చ శేకదా.” (విజ. 1-20.) 

 “మెచ్చరేకదా- అంప్పే (వటి (మాకులను పల్లవింపజేసీనందుకు వసంతుని 
(ప్రజ్ఞను మెచ్చక్క చంద్రుడు రాళ్లను కరగించి మిక్కిలి (ప్రజ్ఞను (పక టించినట్లు.) ఇం 

తకు మించి మేము రచింపలేమా ? ఆని స్పర్థించి గుణవ త్తర రచనలు కావింతురని కవి 
సృాదడయము, వెంకటకని రచన అట్టి భావముతో నే (ప్రవృత్తమయినది కాబోలు ! 

౧ ఆస్థుక్ళ తులు 

ఇక్కడ ఒక్క్ళువి శేవయు. 

ఈ సారంగధర రచనలోని తెనుగుదనపు సోయగమునను, తన్మూలమున కవికి 
గలిగిన యళ స్పునను, నవనాథచర్మిత్రకూ - గారనకూ కొంత భాగమున్నడి, అది 
యొట్లంకే పిడుపర్తి బసవన పాలకురికి సోమనాధుని బసవపురాణపు ద్యిపదలను 
పద్యములుగా రచించినట్లు, వెంకటకవి గౌరన సారం౫భర ద్విపదలను పద్యములు గా 
రచించినాడు. ఆ రచించుటలో గౌరన కృతినుండి కథతోపాటు మంచి మంచి పలుకు 
బళ్డు కూడా పట్టుబడి పట్టి నాడు, విడవిడి నుడులమాట యటుండృ ఎన్నో తావులలో 
ళ్ 

్ధ్ శాలివానాన గాథా సప్తశతీ సారము. ౨౩6 పేడ్వం. 
“చక్కదనము గల్లు చానలు జగములో_ నెందబున్న "నేమి * యింతి వినుము, 
ఒడలి చెలువ్రునందు నెడమసగంబుతో.. గుడి సగంచె సాటి గూడు చెలికి.” 

1 వే. వేం కాన్ర్రైగారు “లోకములో నెట్టి కవులును తమకాలఫుం గవులను 
మచ్చరింతుశే గాని మెచ్చుకిెనరుగదా- అని కవిమొటి అన్నారు, 

క 

కాద్ర్రగారు జేసిన ఊవా పద్యార్థమునకును భావమునకున్కు విరుదము. తన 
రచనకం పెను మే ర్రరమెన రచన నింకొకరు చేసినప్పుడు అందుకు సిగుపడక గుణజు 

ఎ 

౧ షః 

ఫ్రైన (వెంకనవంటి్సి కవి మొజ్జచెట్టునా * ఎవనితో ? ఏమని ? 
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= +ఆం౦దలి ద్విపద లకే యిందు పద్యములుగా నూరి కూర్చున్నవి. అ మారిన తీరు 

“తెలియుటకు ఒకటీ శెండు ఫుట్టముల నుదోహరిస్తాను. 

౧ - 

నవనాథ! 

6తల్లి; నాయొడ నీకుం దగునె కోపంబు - మల్లడిగొనుచున్న మన్మథు ' వెతకుల 

గాక నీపలుకు విఘాతమాటలకుం - ' జీకాకుప డి ధర్మశీలంబు వదలి 

"తెక్కలిపాణంబు తీపని నోర్కై - నిక్కంబుగా. దీర్చ నిమి హెర్ధ సుఖము- 

కొడంబడ జనులబే నొగిరట్టు దిట్టు-గుడిచి యీ తనువు వీడొ_నినేంత జమున్ని 
దూతలవే నొచ్చి తుదివచ్చి హీన _ జాతిం బుట్రుటకం కొ జగములోం గీరి 
'వెలయి నీకును మహీావిభునకుC (బియము- దలకొనునంతకుం దలయొ్యు మనను 

గట్టిగానిలిపి కొంకక చావు కాస-గట్రియుండం దైవగతి యటమో 6దం పు ర్న, ) 

సారంగ; 

'త్రల్లీ నామె నీక, జెల్లునె కోపంబు* మదన శితశరపాళలీ 

హాల్లక నివాతి వ్యథచేం దల్లడపడి వట్రిదూలు కగనారూకల (౨-౧౪౦) 

(ఇచ్చ డీవాడు భయంకతోో లక్షంగా FF లోేంయగి దుర్వృత్తి 

ల్బఫు సౌఖ్యంబగు నీమనోరథము దీర్సంబూనినకా లోకమం 

దపకీర్తింబడ్కి మిద టెళ్ళి యమభా ధానీకముం జెంది హీ 

నపుజాతిం దుడింబుట్ట-గావలయు. గాంతా, "పెక్కు నే లేండ్రిలక 

అట్లగంటకం కె నింక వినవమ్మయొకటి, జగతిలోంగి రి వెలయ6ం-గా బెగువమి ఆ 

నీకు రాజున కింపు సంధిల్లంజేంత, కియ్యకొ నియుండ్క నటమి (ద నీశ్వరాజ్ఞ. (౨-౧ఈ౨.) 

2 
నవనాథ: ఆ 

పలికిత్సి నోరి! నాపతిలేని వెనక _ నలుకక కొను. బెట్టి యంతఃపురంబు 
వన్న లిపదరుది వడి(జిెచ్చివచ్చి - నన్ను. జేపట్టి మన్మథవికారమస 

"వడమాటలా డెదు విభుని కేంగార్తు - నొడలు ('వణంబులు నుర్వీశుసొమ్ము 

పాపాత్మ! పినతల్లి బట్టి యీరీతి = చేపిన కష్ట లేరయెడ నెనరగలకె (ఫు, రక్ 

సారంగ; 

“ల్చీగ్రీ నాపతిలేనిచో భయములే కిెక్కి.౦త కుద్దాంత "నెం 

య్యారం బేర్నడ(జిెచ్చి నన్ను 6గని కామాంధుండ వె డె దీ 
గూ 

——_ 
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చా రాజన్యుని సొమ్ము (పాయమును నాప్రాణంబుం బౌ మ్మూర కే 

యిీరీతిక్షా బినలల్లిబట్రిన ఖలు౦ డెచ్చోం గలండేమహీక 1) (2-౨౨౮.) 

గారన ద్విపదను వెంకటకవి పద్యీకరించినశ వెంకన పద్యములను బాణాల 

శంభుదాసుడుు కూచిమంచి తిమ్మకవియును, ద్విపదీకరించినారు. ఆ యిరువురి రచ 

సలలోను వెంకటకవి పలుకులు చాలా తౌవులలో తౌవుకొనియున్నవి. శావున ఆ 

శండు గ్రంథములను నా యుద్యమమున క్రుపకరించినని, రచనా సౌమ్యము తెలి 

యుట కొకొ_క్క- యుదావారణము_-- 

వెంకటకవి; 
కల గలిగిన గుళ్లాయలు, గల చేవగనైన నీవు గలిగిన దా దృ 

"" శ్యులరవము ె న్నియైనకా, కలిగాడు బోకుమని యడ్డ గా ల్వేయంగక'- (౨-౧౬) 

శో కేంభుచాసుడు: = 

“పోవలదట్టి పావురములులేవె ! తలయున్న కుళ్లాయి తగిలింపవచ్చు 

కలరవంబులు నీవు గలిగినం గలవు. (ఫు 19.) 

వెంకటకవి: 
“ఆ భ్రమాఠతంగంబు వా స్తంబులోంజిక్కి కద లెడు ఫుండరీకంబనంగ, 

హారివిధు ల్వెజలంచం బెకుగు నంబరశేశు తల చాక బేలాడు "నిలయన౦గ్భ 

మిన్నేటి దరులందు మేక లాడుచునున్న యుదుటు రాయంచ అేంగొదమ 

యనంగ) (౧-౧౨౨) 

కూ, తిమ్మకపీ:.- 
. శంమరాపగా చెకతౌ( భాగముల. గొమరారు రాయంచ కొదమ యనంగ 

గగవకేశుని శిరో గం బెళకు. జాగు- తోగలసంగడీనాని తునియ యనంగ 

ననిమిన ద్విరదంబు వాస్తంబులోనం_ బోనరారు వెలిదమ్మ వూ మొయన (౫. 

(ప్ర, ఓ 
జెంకటకని కవిత్వములో ఇతరకవులభొవములు _ తదనుశరణములుకూడా 

ఆందందు కనబడుచున్న వి. 

(1) “మ్మితుండు వడినంత చుజసిధామంబు ముందుగ నాక మించెడు డ్రోహి హీవీవుల 

(౨-౧౮౨.) 
ఇందులో '1పరిపతతి = యువతి జనేసు శనైళ్ళ వైరనంగి అను ఫ్లోకావ 

మముడ్సబడి యున్నది, 

@ “ఆగ్రకంతల తటీ రాశా నికాశాల శక్యుపమోస్యము.? (8౮౫) 
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అను కల్పనము - కం నె న, లోని అలక తిమి రాభిదృశ్యపా లార్భచంద్రో 

(3-160, ను బట్టి చేయబడినట్లున్న ది, కాని కల్పన మంత నుస్టు గాలేదు. 

(8) న్న సారస్వత స్సిద్ధ సారస్వతా (2-95౬) 

ఈ రచన అస్ందమఖికృత జీ పౌనందన నోటకములోని  “ఇతరాపేథ్షణా తార 

స్వత స్పారస్వతోదయః. అను రచనను తలపించుచున్న ది, 

(క్రీ “పాతాళ్గమటుసొచ్చి(బతుకుదవునినుమీ, తౌము వేమటు భూమిదన్యుచుండుు 

మింటం జందురు( జేరి వేళలౌదమని సుమి తౌము నుష్పరమును దాటుచుండు, 

43+ వరులు = వారిణ౦బు లనయంబు, తొలుత. బెద్ద లరుగు నొళ వెణింగి.” 

- 1 ' (౧-౭౨ 

అను రచనకును ఈ (క్రింది శోకమునకును గల భావైక్ళమును పాఠకులు గమనింతురు 

గాక, 

న్లో, “కిం కారణం ను ధనపాల మృగా యజేతే 

వ్యోమోత్పతంతి, విలిఖంతి భువం వరాహాః ? 

చేవ త్వద్యన్ర్రచకితా (శ్రయితుం స్వజాతిం 

ఏ శే మృగాంక మృగ మాదివరావా మన్యే. 19 

= తిలకమంజరీ = పీక, 

౨ అఖండయంతి | 

గారనరచనలో, (నిలువక వ్యాక్రువ్వ శఇెట్లాడె నోరు (పు, క?) “నెమ్మది 
యట్లుండె నిమ్మహి నీకు (ఫు, ఓరి) ఆని అఖండయతి వాడబడియున్న ది. అట్టే 

చెంకటకనియు అఖండయతిని వాడి నాడు. 

దూపక్క మేలా వరియింపుమనుచు - మీ6దకొబడినకో (౨-౯౬). 

“నడువంగా లేక యుండెడు నాతనికిని" (3-242. 

ఈ యఖండయతిని పాలకురికి సోమచాథాదులు పాటించియున్నారు. శ్రీనా 
వ రచనలలోను భారతమునను గూడా అఖండయతి కనబడు చున్న ది, 

(సంభరణ పౌఢ నిజభు - జార్లళ యుగలళీ? (కాశీ. పీఠిక, 680) 
కారకా న Ca శా 

“ఆనంద రాయ మఖినో వాల్మీశే రివ యోగినః 

ఇతరాపేత్ శా తార స్స్వత స్ఫారస్వతో దయః) 

అనందనఖి 17వ శతాబ్ది ఫూ ర్వార్థమున తంజావూరిని పాలించిన (శరభాజీ? 

యిను నామాంతేరముల) శావాజొయొద్డ మంత్రిగా నున్నవాడు, 
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"ని, ఆట్టుగావున వనవేడ్యంయయ్య( జెప్ప 
వయ్య పుణ్యసతీ (ప్రభావంబు నాకు (భౌ, అర, 1-8) 

సౌరంగథరచర్మిత్రమ్యున ఈ (క్రిందిపద్యములలో యతిప్రాసములు తప్పినవి. 

గ పడ్డ -శ్రీయక తనయిచ్చగా సరగునన్ (౧-౯౪) 

నీవు చచ్చు వెనుక నామృపా చిత్రాంగి (3-౨౪౪) 

కొన్ని (వాత ప్రతులలో నొ వితాచితాంగి; నా వృథాచిత్రాంగి) అను 'సవ 

రణ లున్నవి, ఆవి లరీణరజీణ కితఠుల బేత చేయబడినవీగా కనబడుచున్న వి, 

a ౨౩ భాషావి శేషములు 

భాహానియమములను 'పాటించుట యందును వెంకన గొరన మౌర్షము నే యనుస 

_రించిశాడు. “భౌరత భానయే భావ; తదిఠరభావ భావకాదు అభారత (ప్రయోగ 

ములు అపర్మిగావ్యామలు? అను" శ్రి కా స్రీ గారివంటి వీర గ్రాంధిక పండితులకు పనికి 

రాసి భావ గౌరన రచనలలో అంతకు శ్రూర్వులయిన పాలకురికి సోమనాథాది శివ 

కవుల రచనలలో వలెనే) విరివిగా నున్నది. నవనాథ -చచరి[త్రమునను వారిశ్చం[ద్రలోను 

గూడా గౌరన 

+పలికటు మునింగి; “దూడామణున్న్యి; ['పట్టంట); 'ఎలంద్యు; “నిత్య తేసంగు నె”; 

ఎ శవ ంచుక “మునున్ని; fకాయాదు అకటి (విసంధి) వంటి సంధి కార్యములను;- 

ప్రడమికుండు”; క ప్రవిమల పోగులు”; “మాల్యవంత మహీథరము? వంటి సమాసము 
సెలెక్టు మాత్రమేకాక “పండెండొయేటి),  లనరి సీని" వంటి వ్యావహారిక రూాపనులను 

జడా వాడి యున్నాడు, 

అట్టి విశేనము లీ సారంగథరయందును తరుచుగా నున్నవి. వానిని నాటీకలో 
అయాయ తావులలో వివరించియే యున్నాను, కొన్నిటి నిక్కడ దక ఎదర్శనముగా 
నూచిప్తాను. 

షా యా భారకవి'కేనములు. | 

క్థిఅభారత (ప్రయోగములు (వకట్రాయళాస్త్రల) వారు అంగీకరించరట; 
వారు అంగీకరించే మనడము వారి .(గ్రంథములలోని భామను గురించి కాదు సుమండీ; 
ఇతరుల (గ్రంథములు విమర్శించినప్పు డే, వారు 'వాసేళొమ ఇంచుమించుగా ఆంతా 
అభారత భాషే (అం. భి, భాషాభేవడిమ: ఫు పు. తం౭0) 

'ఫఫట్టభ్యదుని. కార్మి పట్టంట పాలుండు (వారిశ్చంద, ఫ్ర, 221) 

fy జేయరుగదా శాంాదు అకటి (నవనాథ, ఫు, 1651) 



తు 
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౧. సంధికార్థ చులు 
“వెట్టుంచు (౧-౭ క్రి (బటు పో యెటువచ్చునొ) (౨-౭) “వా'జేలి (3-౧౧౭) 

“పెట్టుక (౧-౬౨) “*మీంటెక్కి (2-౮౧) “నామి౯దాని (3-2౫) “ఇంకాదేనిెని? 

(2-2౮౨) *ననారత సౌభొోన్న తి? (౨-౯౨) “బాదమ్ములు? (9-౧౮౨) కను కార్తి 
(3-౯) గ్థీ “అట్ల "నె! (౩-౯౩) f “జేసితివి ఏలా) (క-రారా) విసంధి. 

౨. అవూర్తరూవములు 
6యౌావనులుి (౧-౧౧౦) 1 భూవశేణ్యు(డు' (౧-౧౦౮) “మొకమజ్ఞనము? 

(3-౧ “సవాజన్మి? (౨-౧౭). 

- ౩ రేఫటకారనములం 
(పొసమున శేఫముతో శకట శేఫమునకో మెత్రిని కూర్చుట (౨-౯) అట్లుం 

డగా, వెంకటకవి. శబ్దాలంకార సౌభొగ్య రక ణార్ధ మెన్నో తావులలో బండి 
రాకు బహీిప్యూర మే “పెట్టినాడు... 

“మేలావర సదూపక మేలావరియింపుము? (౨-౬౬) 

6కనికర మేధి = ఇంకన్నికర మేది నీ విభుండు? (53-౨౧౬) 

“చతులార లేటి మచ్చరులారి (3-23౬. 

“మాకుమారు వచింపని మాకుమారుి (3-93౬. 

౮ వ్యావనోరికరూపవరులు 

“ఆసించియున్నా =) (౨-౯౨) + వ్యాక్రుచ్చినావు? (౨-౯౩). కాండేనకుి 
(౨-౨'ఈరా) “రావి (౧-౧౦౩ 

సోమనాథగారన (ప్రభృతులు _అశే వంకటకవియు భారత భావ. నెరుగని 
వారుకారు. ఎరిగియు, తద్భిన్న(ప్రయోగముల చేలచేసిరనగా:  ఫారతకవులవలెే 

వీరుథు భాపాసంస్కు_ రలు. కాలక్రమమున భావనయు, దానిమర్యాదలును మారు 

గ్థీ బసవ - (ఫు. ౧౨౧) లో _ “మణీ యట్ల్టెనేమెచ్చి? అను (ప్రయోగ మున్న డి. 
(వివరములకు ౬ “పాశుపతము! చూచునది) 

1 చేసితిని యేలా” అని శా. పా, 

f వళేణ్య' కబమును కవి 6భ రి అను నరమున వాడినాడు, 
యు జాతి థి 

1 బండి “జా అని (వాయుట (క్రమముగా దని నా అభిప్రాయము, 

4 నావు - నాము .- నాన్తులు వే, వేం. శాం్రీగారిమతమున నువాదోహ 

నులు, వివరములకు - చూ. బాలకవి శరణ్యము - (ఫు, 226.) 
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చుండుననియు, కవియెనవాడు తనకాలమున రూఢి కెక్కింనభొహను సం గహీంచి 

యథోచితము ప్రయాగించుట సంభావ్యమనియు కావ్యభెహ వ్యావహోరీకమున 
కెంత ద చ్లైరగానున్న అంత అనందదాయకమనియు. _ 'కావ్యపయోాజన మానందమే 
యనియు, నెరిగినవారు కావున భారతమున కెక్కనిభొనను సంతరించియు - భౌొరత 

కాలమునాటి (పయోగనియమ బంధములను కొంతవరణ సడలించియు _ భాహకో సము 

చిత సంస్కార మొసగినారు. ఈ తత్త్వము “నెరుగని పెద్దలు పరివ్య-_ర్హలె ఆయా 
(గ్రంథముల రూపములను మార్చివేనినారు. భాషా పరికానుము శెలియకండునట్లు 

స్వాశయాను సారముగా (పొచీన కృతులను దిద్ది చేయుట భాస కుపకారము చేయుట 
కాదు. నేవచేయుటయును కాదు, వెంకట్రాయశా ్ర్రీ-గారి పరిహ్మ_రణమువలన 
వూర్వకవుల (గ్రంథమలకు జరిగిన యపకారమును ౫ (శ్రీ గిడుగు పండితులు చాలవరకు 
లోకమునకు శెలిపీయున్నార. నా యో (గ్రంథమువలన మరికొంత తెలియగలదని 

నో నమ్మక ముం 

౨౪. జితకొళి టీకా హృదయము 
ఈ టీకను (వాయాటలో నే నింతకముందు టీకా కర్తలెవరును (తొక్కని 

(కొత్త త (శ్రోవయొకటి (తొక్కిానాను. అది యేమనాః నాక్ అసాధువు లని 

తోచిన భూర్వముద్రణ పాఠములను = 'శూర్వటీకా వివరణములన్సు ఏ ఫుటలో వానిని 
ఆపుటలోే వే అధోభాగమున చూపీ - అందుకుగల కారణములనుగూూడా “తెలిపి నాను. 
ఆందువల్ల (గ్రంథము వి స్ప్టరిల్లినది. పర్మిశ్రమమును అధిక మెనది. అన్నిటికి నోర్చి యింత 
పసి జీయవలసిన అక్కరయే మనగా: చెంకట్రాయశా శ్రీ శారు లబ్ధ ప్రతిస్థులః. గట్టి 
పలుకుబడి సంపాదించుకొన్న గడును పండితులు, అందువల్ల ఎట్టి తప్పులకేడికెయెనను 

[ “తమ కెష్టముగాని శబ్దములు" "ద్రావీన (గ్రంథములలో కనబడి తే, దిద్ది మరి 
శసబదకుండా సీసివేస్. పరినుైరించి అచ్చు వేయించే పండితులలో ఈ శాన్రులవారు 
అగగణ్యులు వీరు పరిమ్మ_రెంచిన పద్యాలు రచించిన కవులు ఇప్పుడు చూడడము 
సంభృవమెతే తాము రచించిన వని పోల్చుకో లేనట్టు ఆవి మాగిపోయినవి. ౫ “తెలుగు 
భావనకు తెలుగు సౌరస్వతమునకు తెలుగు వ్య వహారమునకు తెలుగు జేళమునకు, 
ఇట్టి పండికుల (థ్రమ్మప్రమా దానాంకారములవల్ల అపరిమితమయిన కీడు కలుగుతున్న దని 
నమ్మి అకీడు తొలసించడము ల్లోకోపకారకనముయిన పని ఆని ఉప పదేశిస్త న్నాము, 
మాశజేశ నయినంత మట్టుకు అట్రిపని చేన్తున్నాము, గనుక మొగమోటము లేకుండా 
మాసు సత్యమని తోచిన స సంగతులు స్పష్టముగా విశదపరు రుస్తున్నాము.౫ (ఫౌపాభేమ. 
జము ప్ర Ran ౧౫. 
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చేరుమిద (ప్రకటితమయొొనా, అడి నిర్దున్నమును - నిరపమానమున్ను అయిన 
ఉత్కృష్ట గ్రంథమే, అందుకు - ఈ సారంగధర _ విజయవిలాస టీకలు దోపభ్దూ 
యిస్ధములయ్యును ఇంతకాలము పండితలోకమున నిరా కేపముగా చెలావముణియగుటు 

(ప్రబల నిదర్శనముదాశీ (ఆము క్ష - టీకయును ఈ తరగతికి చెందినదే సుమండీ, -) 
కా న్ర్రీగారియెడ లోకమునకుగల (ప్రమాణ బుద్ధిని (పకటించు కభయొకటిి నా అను 

భవములోనిది కలదు. విన్ననిస్తాను. 
చీనీ సారంగభరను పరిశీలించుచూ ఇందలి తప్వుల కాళ్చర్యపడుచూ, ఇది 

నిజముగా శాస్త్రీగారు పరిశీలించి - వ్యాఖ్యానించిన (గ్రంథమే గా యని ఫంకించుచు 

నున్న దినములలో ఒకనా డొక 'నెద్దమనిపితో మాట్లాడుచుండగా - (ఆతడును 
కొంచెము డొక్క శుద్ధి అయినవాడే సారంగభర (ప్రస్తావము వచ్చినది. అప్పుడాతడు 

“శాస్త్రీగారా మిరు సౌరంగధరచరిత్ర చదివి చూచినారా! అది గొప్ప (గ్రంథమే 

గాని శాస్త్రీ గారి టీకయే లేకపోతే దానిముఘు చూచేచాం ఢైవరండీ? కానీ గారు 

(వాసినది లఘుటీకృ అయితే యేమి? అద్భుతముగా వున్నది. ఏ కావ్యానికై నా 

టీక వాస్తే వాశే వ్రాయాలి. ఇతరులు (వాసే టీకలేమిటీకలు - చచ్చుటీలి అన్నాడు, 
ఆపెద్దమనిపి యేమి తెలిసి “సారంగి టీక నలాపొగడడము ఏమి శేెలిసికాదు. ఆ 
టీక శాస్త్రిగారి పేఠరనున్నది గనుకనే. చూచారా వారిపేరు (ప్రభావము! ఆయన 
గారు బేశమున సంపాదించుకొన్న పలుకుబడి అట్టిది. అటి గట్టి పండితుని పేరనున్న 

(వాతలను తప్పనుట కెంత బందోబస్తు కావలె? ఆది యేమితప్పో, ఎట్టికప్వో, ఎట్లు 

తపో ఎందుకు తప్పో, విప్పిచెప్పక - ఊరక (తప్పి అంయహే మననూటను నమ్మువా 
వరు! ఇంకొకవి శేషము తప్పొప్వులను కనిపెట్టు తేలివిలేటలు లేకున్నను - శాస్ర 
గారి మోది మూఢవిశ్వాసమును పిడివాదమునకు దిగువారి యలజడి యట్లుండగా, 

కాస్ర్రగారి యెడల గా ఛాఖివమానమున తప్పులను గూడా ఒప్వులుగా మార్చు 

ఫూనికతో రాదాంత సిదాంతములుకు దిగు పండితులకు (పత్యుత్త రము చెప్పక తప్పదు , 

గదా! ఆట్రివారిపలని యండి కొంతకు కొంత అనుభవమునకు వచ్చి యున్నందున 

గ్రంథ ప్రకట శానంతర మైనను నాకీ శ్రమీళప్పదనితోచి, వూర్యపకు సిద్ధాంతేముల "నెల్ల 

నిండే పొందుపరిచితిని, నీ సీ సిద్ధాంతముల కిక వూర్యపజ్నులు ఫుట్టవా అంజీ అదె 

చేశేవివయము, 

మరియు తప్పొప్పులను గహూర్చి నింత విష్టలము-గా విమర్శించి (వాయు 

టకు ఇంకొక గొప్ప కారణమున్న ది... ఈ్యగంథములో తేలిన పాఠదోవములు ర10. 
అర్థదోస ములు లిరిక్. "మొ త్తం, 895, ఈ 895 తప్పులకును శా.్ర్రైగారొక్కశే 

నక్క్యుదారులు కారు, భానస్వ్యాములున్నారు, పాఠ దోషములలో కాయ గారను 
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ఫూర్వ (సొనాసిక్స మ్యుద్రణకర్హయు భ్రాగస్టులు; అర్థదోనములలోే కా స్రీ గారును 
ఛా. టీ, కర్తయు భౌగ్గన్థులు, శాస్తీగారికి అటు పాఠదోపములలోను ఇటు అర్థ 

దోవములలోను ౧నాడా భౌగమున్నది. మొత్తముమోద "పెద్ద థొగస్తులు కాబట్టి ఈ 
యుమ్మడి సొత్తులో ఎవరి ఛభాగమెంతో ఉఊరామరిక గా నైనా చెప్పక, అంతయు 

నొక్కరికే కట్టిపెట్లుట సబబు కాదుగదా ! అందుకే (శమ మైన నయ్యొగాక యని 

కొంత విపులముగా వివరించితీని, శాన్సి “ఆ దివ్య(ప్రబంధము - ఈవితీయవ్రూదండ 
వెళ్త తొటింబడినదో యను కరణిం బురణించుచుండగా- కని, చింతించి పొటుపడి 

చాగుపతీ చిన వారు మా కాత్రీ గారు. కావున అందలి తప్పాప్పులకు సంబంధించిన 

సర్వ వాక్కులును మా కాన్ర్రగారివే. అం దితరలకు భౌగము కల్పించుటకు మేము 
సుతరాము సమ్మతింపమని శాస్త్రీ శిష్యులు వివాదమునరు డిగుదురేమో ! ' 

౨. వెంకటకవి రచన పలుతౌవులలో, నుఘటికేమగా లేదు. _అట్టి తౌవులలో 
“జను “న్థికస్యనతి శ్వింత న్రీయా? అన్నట్లు. వ్యాఖ్యానము "నెట్లో సరిపరచి (9 

ఆక్వాసాధ్యంక పద్యముల జోలికి నేను పోలేదు. ఎందువల్లననగా ? అవి' విజయ 
విలాసమునకు, చెందినవి గావునను; (శ్రీ తాపీ ధర్మారావునాయుడుగారి విజయవిలాస 
వ్యాఖ్యానమాన వ్యాఖ్యాతములైయుండునన్న నిశ్చ్వయమువేతను, 

ఈ (గ్రంథధమునకు తొట్టతొ ల ఫుటినటీక వాడుక ఖావలో నే యున్నది కావు 
నను (గ్రంథక ర్హకును వ్యావవోరికఖాప.( ప్రియ మే కావునను టీకలను వాడుక భాపులో 
(వాయునాచారము. (పాచీనకాలమునుండియు కలదు శావునను భావమును - అర్థ 
మును బోధించుటకు వ్యవహార సిద్దమయిన భన మిక్కిలి అనుకూలము కాన్సనన్సు 
ప్యావవోరికపాసనసోకని చొక్కొ_స్ర ్రాంథికము వ్రాయుట దువ్మ్కు_రము కావునను = 
k నీ టీకను వాడుకథానలోే | వానితిని, అర్థాను స్వారళకట కే ఫమ్సుల గొడవను 
వ్యవహార భావనలో (పవేశపెట్టుట హాస్య హేతువు గాన= అ౭ెంటిని చేనుజ్జగించితిని, 

. (క్రూపీన కావ్యమోలను పరిమ్కరించుటకున్సు విపులవ్యాఖ్యానములు (వ్రాయుట 
యును పరిధ్రూ ర్లముగు భాషాపాండిక్యము - |ప్రమ్హదను లేని పతిభొసంప శ్రీ - తగిన గ్రంథ 
సామ్మరగి - ఆదనున కొదవు ధనసహాయము ఉ౦డవ లెను, (గంథసామ గీ థన సాహాయ్య 
ములమాట అఆట్లుండశా నాకుళల భాహేపరిచయము పరిమితేము, నాబుది (పనూద 
మునక్తు పుట్టిల్లు; కావున నాపరిన్ము_రణ వ్యాఖ్యానములు సమ(గ్గములు ాహాలన్ర; 
సిద్దస్ట్రములున్నూ కానోపవు. కాస పలువురు పండితులను హెళ్చరించ్చి సారంగధర చకిక్రట్ చక్కని సంస్కారము జరిపించుటకు | "పేరకములు కావచ్చునని సానమ్మకము, 
౪... “ఈ యుద్యమమున “మవోమహాోషా ధ్యాయు* లైన అంతటి కాక్కిగారిశే తప్పుల 
శన క్రేస్సించుకొన కరము కాదయ్యుననగ్గా. ఇక్ సామాన్యోనొధ్యా యుద వైన 
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నాసంగతి చేరగా చెప్పవలెనా? నాయీ పరిమ్మ_రణమున ఫూర్వపుదోవము లెన్ని 
దూసీపోయినవో (కొత్తదోవము లెన్ని బేరుకొన్నవో _ (గ్రంథము పండితులబేతి 
కెక్కి_నపిమ్మట గాని బయటబడవు, 'కాల్మ క మమున అట్టి వాని నెల్ల తెలిసికొని _ 
ఆంతటి భాన్యముపుట్టుచో = పునర్ముదణమున "సవరించు కొందును, నానవిమర్శవము 
నక త త్త నిర్ణయము (పధానో జ్రేళ్యము కావున ఒక్క 'వంక్టట్రాయకా డి గారి (వాత 
లనేకాక నాళు మాననీయులును - మి(త్రులును నైన పలువురు పండితుల రచనలను 
గూడా (పసక్తానుప్రసక్తముగా అందందు పరామర్శించి యున్నాను. అందు కా 
పండితు లెల్లరును నన్ను మన్ని ంపవలయునని వినయ వ్రూర్యక ముగా చేడుచున్నాను. 

౨౫ ఏతద్వ్యాఖ్యానప్రన క్రి 
"సీనీ వ్యాఖ్యానమును వెంక్టట్రాయకాస్క్రిగారి శిష్యుల (పేశేపణవల్ల (వాస్ 

తినేగాని లేకున్న (వాసియుంజెడివాడను కాను, ఆ కథా(కమం బెటిదనిన.. 

నిశ్వమున కెల్ల వెంక టాయశ్యాస్త్రీగా రొక్కశే నిక్కమైన పండితులన్కీ ఇతర 
పండితులు నామమ్మాత పండితులన్సీ తమకుగల తెలివితేటలు లోకమున మరి యెవ్య 

ది ra జ రికిని "లేవనీ. శాస్త్రీ గౌరి శిస్యులకొక వెళ్ల నమ్మకము, ఆ నమ్మకపు బిజ్ఞంన, నెల్లూ 
రిలో § శాస్త్రీ గారి వర్గంతి సభలలో తమ పల నుగళించుకొను నుబలాటములో థి ౧ ౧ 
ఆ శాస్త్రీ శిష్యులు ఎన్నోమారులు దూర చేశవిద్యాంనులను దుడుకుమాట లన్నారు? 

పరిసర పండీతులను పరిహాసీంచినారు. ఉఊండూర పండితులను ఉల్లసము లాడినారు, 

తుట్టతుదకు సమతీముననున్న నన్ను - మొగమోటమెనను లేక్క నికృష్టవు (వ్రాతలతో 
చురుకుముట్ట చెనకి కదల/చాసి నారు, మరియు మా గురువులు శ్రీ తిరుపతివేంకట 
కనులు “జితేకాశి యను పదమునకు ఆరము తప్పుగా చెస్పిరని వారి నధిషేపించీ_ 

థి 
ఆర్భాటము చేసినారు, “తదల్బమపీనో పే వ్యమ్' అన్నారు. అంతతో త పిపడక 

బాలాగా తూలనాడి యెక్కువగా “కూన చేసినారు. అందుకు తత్హ్యమును గుర్తింప 

చేరని పౌర్మప్రముఖులు కొందరు వారిని బళి బళి !! యనుటయా మమ్ము హీ హీ హీ 11! 

యనుటయును జరిగినది. 

ఆ కాత శిష్యు లంత గా విజృంభించుట కు కారణ మేమనుకొ న్నారు! వారి 

గురువుగారి (వాతేలన్నీ ఒప్పుల కుప్పలనీ _ వానిలో అల్బదోప. మెనను ఉండదనీ - 

స్థ వివరములకు “ఓదార్పు చూచునది, 
౧౦ 
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1 వారికొక (భ్రాంతి. (భాంతి కాకపోతే లోకములో తప్పులేనివా డొక డున్నాడా ? 
(కాంతిప్రఖావమున శ్యాస్త్రీగారి యంతేవాసులు వీన్న పెద్ద అంతరువు లేకండా 
ఎం తెంకటి అంతర్వాణులనుగూడా ఎగతాళి శేయదొడగిరి కావున ఆ భాంతిని 
కొంతకుకొంలెన తొలగంపకున్నవో భావికాలమున వారిబారికి బొత్తిగా ఓరున 
రాదనిపించినది. మరి వారి భాంతిని తొలగించుటకు మార్చమేదికీ కాషస్త్రీగారి (గ్రంథ 
ములలోను దోవముబు కలవని వారి మననుకు తెలియబెస్పుటరయీ. కావున" దోహా 
"న్వేవణము నా కవళ్యకర్హవ్య మైనది, కాపీ గారి (యిన్ని) గ్రంథములలో అల్బదోవు 
మొక్క. టియెనను చిక్కంకపోవునా యని ఒకో్క-క్క-(గంథముెనే విపస్పీచూతును 
గదా! అదేమిచిత్రమో దోవములులేని (గ్రంథమే కనబడలేదు, ఆదోసము'లెనను 
ఎన్నీ! ఒకట్లు, పదులు కావ్య నూధు. ఎటువంటివి ? పండీతులు-కొదు భావతో 

అల్ఫాల్స్బపరిచయముగల సౌమాన్యులును చేయ జెల్లనివి, చూడండి. 

(ly “ఆడివరానాము = ప్రదుపంది _ (శృం. నె పు, 1083.) 
(2) *వల = ఊరి! (శృం, నె, ఫు. 209, 
(3) “భల్లాతకి డా ముంతేమామిడి చెట్టు’ (ఆము క్త * ఫ్రం 645 
(క) “జేవెలుంగు = పటిమగల కంథస్వరమూ (ఆము క్ష, ఫు, 21) 
(ల్ 7మేలుబంతులు ౫ ఒరువడిపంక్తూలు? (విజయ, ఫు 124.) 

Fn 

t శ్రీ గిడుగు వేంకటరామమాూర్చి పంతులుగారు నా ఏ దారు" వె నలి పాయ 
మిచ్చుచ్చూ ఇట్లు (వ్రాసినారు. రాజమహేంద్రవరం. 2.9.88, 

| “ఓీచాద్పలోన్సి విషయము భావనకు వేయిభడుగులుగా నాకు (ప్రియ మైనది, 
వేదంవారి పాండిత్యము ఏలాటిదో వారిశిష్యులకు తెలియదు. నేను కొంచెము. అద్రి 
నిరూపించినాను. మిరు సందేహానికి ఎడయులేకండా చేసీనారు. మో (గంథం మిమ్ము 
"శు నుపరిచితులను చేసినది, మీ దర్శనము శేయవలెనన్న అభిలావ కూడా పుట్టిన ది,= 
గాంధిక భావు హోగా రానివారు రచించిన (గ్రంథాలలో అపరిమిత మగా దోపుము 
లున్నవి. 'వేదంవారివి అలాటి (గంథాలే. కథాసరిత్సాగరములో జేలకొలదిగా తప్పు 
అన్న విశ 

ఫీ మేలుబంత్రి ౫ అయ్యవారు(ప్రాసియిచ్చుఅత్రపం క్రి, అపంక్షిని చూచి విద్యా రీ 
(వైాయు(వాత ఒరవడి. (చూ క రృ ౭ 
అేళవ్యవహారమునుండి శెండు చావారణలు, 

అ స్ట్రా కారాయ గట్తూాకం. 'ర్రతకాణి సరుకు మి నున దులో (గః న్యా. స్క ఫు, కిక.) 
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(6) “ఆనురా-గాం౦బురి తటాన నటం దెరయె త్రకా,? తటానకా = ఒడు చెకి. 

తెరయె త్రకా = పొంగి కరుళిత్తంగా 1) (విజయ, పు. 99) 3 

(కేటానక = తటాలున, అని సరియైన యర్థము. శ్థికరుళ్లు' అనుట 

తప్పు. 6కరళ్లు? అనవలెను. 
(7) 'నుదుటక = కంటి అప్పమింది (సారంగ, ఫు, 9 

(8) “బీడ్డకుట్టులు = వేవిళ్లు (సారంగ. ఫు, 8) 

ఇట్టి యర్థదోహములే కొక్క పరకాయించిన కొలదిని పొఠదోషముల్ను 

తన్వయదోవప. ములు, వ్యాకరణదోమములు, అలంకారదోపుముల్పు అవేమిటి! 

ఇవేమిటి! 'సకలవిధములయిన దోవుములును వారి సకల వ్యాఖా్యానములలోను _ వారి 

సాంతకృతులలోను గూడ దొరకినవి. వావి (త్రవ్వబో గా భూతము బయటప డొనన్న 

సామెత నిజమైనది, అప్పు డేమిచేయుటకును నాకు తోచలేదు, శిష్యుల (కాంతిని 
చిగురంట తీసివేయుటకు తగిన సామ్మగి చేతికి చిక్కినది గదా యని ఆదోవముల 
"నెల్ల ఒక్కుమ్మడిగా వెలడించితినా కాస్త్రీగారి "పెద్ద "పేరుకు మంచిదెబ్బ, అ ట్లని 

ఊరకొంటినా శిష్యులతళ్లు తాళ రానివి. 

ఇట్లాలోచించగ్యా ఆలోచించగా కాస్త శిష్యులవలన మావంటి ఫభాహిళాధకు 

లకు గలుగు చాధక్రం కును కాస్త గారి తప్పుల నొప్పులుగా నమ్మి విద్యార్ధలు వల్లె వలె 

చేయుట చేతను పండితులు (పమాణముగా (గ్రహించుట మూలమునను భావనకు క్షలుగు 

చున్న అపకారము గొప్పదిగా నాబుద్ద్ధికి పొడక ట్రినది. ఆదోహములను 'వెల్లడించినచో 

శా స్ర్రీగారి వానీ వరిముల్లువాస్ి తరిగినన్ఫూ భామకు మేరుప పర్వతమంత "మేలుకల్ణును 

కానునను “తదల్నముపి పిన చ్చే మ్య్? అని కాయ రి శిష్యులే (తోవచూపిరి కావునను, 

'శ్వాస్తీగారి టీకల త క్హ్వమిట్టిదని అప్పుడప్పుడు విద్వత్సభలలో కొలదికొలదిగా చెలువ 

రించుట మంచిదని నిశ్చయించుకొ న్నాను. అంతే కాక్క శాస్త్రీ గారిచే వ్యాభఖ్యాతము 

(Db) శ్రీ చింతా దీతీతులుగారు... 4(ప్రబంధలతణములను ఎదుట బెట్టుకొని వరవడి 
దిద్దుకొ నే (పబంధకనుల కావ్యాలకం పె ... ఈపాటలలో గుణము అతిశయ 

ముగా ఉన్నది. (గ. వ్యా, సం పు. ౨౫౪ 

(౧) కర్నూలు హహెస్కూూలు పండితులు, (బ మేడవరపు రామ బవ్యాక్యాస్క్రీగారు.. 

ర్స్ 6వరవళ్లు (వాయంగవ లె నీచర్మితంబు = పతిదేవతలు మేలుబంతి యనుచు. 

(ఈపద్యము శ్రీ బెడగంటి రామారాయ పుతిక వివావా సందర్భము లోనిది), 

1'తటాలున్వ తటాల్న్య తటాన అని కవులు వాడినారు (భీేసజము, ఫు, శరా 

కరుడు డా గట్రిప డిన ముద్ద; కరడు ౯౫ ఆలి (శే, ర 
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లయిన (గరిథములభోే నెక్క_దానిని చక్కగా సంస్కరించి వ్యాఖ్యానించి అచ్చు వేయించినచో, అదీ యొక గొప్ప భాషా సేవయు-పొఠకలోక్రమునకు చక్కని హెచ్చ 
రికయా నగుననుకొ న్నాను, ఆందుకు తగిన (గ్రంథము (ఆ కారముణేత చిన్నదీ. అందువల్ల 
తప్పులు తక్కువగా ను౦ండవచ్చునని) సారంగధర చరిత మనియు ని ర్షయించుకొ న్నాను, 
గాని ఆంతటిపనికి ఫూనుకొనుటకు ధైర్యము చాలకపోయినది, ఇట్టుండగా, అదినముల 
లో సే_ నెల్లూరిలో నేం ఉపాధ్యాయ పండిత పరిషత్తు అందు నే నుపన్యసించుట తట 
ప్టించినది. అయితే ఉడపశ్యాసమునతు నిర్లీతమయిన కాలము పది నిముసములు మాత్రమే, 
ఆ పడినిమివములలోను శాస్త్రిగారి యశ స్సున 'కేమాత్రమును శతి కలుగ కుండునట్లు 
ముందుగా వారి యఖండ పాండిత్య | పతిభావి శేవయలను కొనియాడి “అంశ్రటి పెద్దలు 
దిద్దిన (గ్రంథములలోను - (వాసీన వ్యాఖ్యానములలోను జారుపొటు లున్న వి; వానిని 
సవరించి చక్క్ళుపరుచుట ఆకా ఊఊ గౌరుబేసీన భాపాసేవకు మెరుగువెట్టుట యగుినని 
చెప్పే _ అందు కదావారణగా కృంగారావధమునుండి ఒకటి శండంశళములను చూపి 
సాధక బాధకములను సన్నగా విన్నవించుకొ న్నాను, అధ్య తులు - నాయం దాదరాఖిమానములు గల (శ్రీయుతులు నూమిడివూడి 'వెంకటరంగయనర్ష ' పంతులు గార సభాంతమున +*బ్ల టా యీ (గం థములలోని లోపములన్సు వెల్లడించుట కంచు ఏచేనొక కావ్యమునకు వా ట్రిఖ్య్యారము (వ్రాయుట మంచి” దని నన్ను మందలిం చిరి, కా గారి లోపయులను వెల్లడించితినని మనస్సున నాయాసపడి అభి పాయ గర్భితేమ గా అట్లు మందలించిశేమో ననుకొని సఫొనంతరము వారిని కలిసికొంటిని, వారి కట్టి భావము లేనేలేదని తెలిసీకొంటిని. భా హెవినర్శ త త్వ విదులగు (ప్రొజ్ఞుల కట్టిభావము లేలుండును * అప్పుడు నా సారంగధర పరిశో ధనవ్యాఖ్యానముల మాట యె త్తితిని, ఆ మాట వినగానే వారు సంతోవ.వ్రూర్వకము గా “'ఆటి పరిశోధ నలు చేడు భావ క త్యావళ్యకములు, మోర త్వరగా ఆ పని ఫూ ర్రిచేయవలనినది. అని నాకు (ప్రోత్సావా మొసనరి, వారికి నా కృతజ్ఞతా వందనములు, ఆనాజే టీకా కరణమునకు నిశ్చయించుకొని పరిశోధనకు (పారంఖించితిని. కాని (గ్రంథనా సాగ తేనా? పొద పాదమునా పొఠదోవ శ, అడు గడుశునా అరదోవ మే. (గ్రంథ మింత-గా తప్పులతో నిండీ యుండునన్సీ నా టీక యింత విఫులమేగుననీ అడిలాగో చే ననకొసలేదు. పది పద్యాలకు వాసి చూడగా ఇది సులభముగా తేలునట్టి పని కాదని కెలిసినది, (గ్రంథమున (పతి పదమును పరిశీలింపవలనిి వచ్చినది. 'సాధుపాధమును సరియైన యర్థమును తోపనీయని అపపాశాపార్థ పీకాచములవలన చీటికి మాటికి చి త్ర ముకు కలుగు నీచర చెట్టో తొలగించుకిెనుచు_ యాళ్ల E పర్మి శమించి గ్రంథము నిష్పటి కీ పాట్రిగా నిద్దపరి చితిని, 
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ఏతావతా న న్నీ వ్యాఖ్యాన రచనకు ఫురికొల్పినవారు కాస్త్రీగారి శిమ్య 
లన్నది (ప్రధానాంశము, ఏ మార్షమున నెన నేమి నాచే నిట్టి యు త్తమ కార్యమును 
చేయించినవారు చా కృత జ్ఞతకు ప్నాతులు కాకపోరుగదా * 

ఇక నైనను కా ప్రీ శిమ్యలు పండితులను పరిహాసింపరుందురు గాక. విద్యార్థులు 
గురుసవాయమును పొందక కాస్త గారి వ్యాఖ్యానములను వల్లె వేయకుందురు గాక, 
పండితులు కాస్త్రీగారి (వాతీలను పరిశీలింపక పరిగ్రహింపళుందురు గాక, భఫాహిబేవికి 
భద్రమగును-గాక, లోకము సత్యమునకు స్వాగతము చెప్పునుగాక. 

నా యీ టీక జిత కాళి) వివాదము మూలమున నుదయించీనది కావున “జిత్ర 
కాశి యనియే నామకరణము బేపితిని, 

బితకాకి = జయుశీలవుం 
“జితేకాశిన్ - Victorious, proud of victory.’ (ఆప్ట) 
స నీ వ్యాఖ్యానమును ₹ం జేండ్లకు మును పే ముగించి ముదణమున కిచ్చి తిని, 

కాని అచ్చు వారి నచ్చువల్ల (గంథము వెలువడుట కింత కాలము పట్టినది, ఇందు మొదటి 
87 ఫారములును - “నెల్లూరు (పభాత్మ సెస్ లో ఒకటిన్నర సంవత్సరమునకు అచ్చయి 
నవి. తేక్కి-న (గంథమంతయును తెనాలి - భారతీ మ్మ దశాలయమున 25 దినములలో 
తీయారయినది. నా శెట్టి కష్టమును ౬ నవ్హమును కలిగంపక గొరవాభిమానములతో, 
అల్బ'కాలములో "నే . (గ్రంథమును సర్వాంగ సుందరముగా తీర్చియిచ్చిన భొరతీ ముద 
ణాలయాధి కారులకు అనేక ధన్యవాదములు, 

౨౬, కృతజ్ఞత 

తోలుదో ల్ల "నేనీ సొరంగథర వ్యాఖ్యానములోని లోపములను కొన్నిటిని తడ 
వుచు సూత్ర ప్రాయమగు నొక చిన్న విమర్శవాసి ప్రత్యేక గంథమగా (పకటింప 
దలచి నాతేలపును (ప్రస్తావవశమున (శ్రీయుతులు వాకాటి సంజీపిసెట్టి గారికి "తెలిపి 
కొన్ని యంళములను వినిపించితిని, చా జీవితమునకు ముఖ్యావలంబమున్వు నాయభ్యుద 

యమునకు మూలకారణమున్కు నన్ను కవిగా - పండితునిగా మాతే కాక్క సచివుని 
గను - (పాణబంధువుగను మన్నించు పరమ మిత్రమును -నెన (శ్రీ సెట్టిగారు మీరీ 
కేవల విమర్శను (ప్రకటించితిశేని పదగురుపండితులును ఒక్కొ_మాయ తిలకించుటతో 
దీని (ప్రయోజనము తీరిపోవును; పిమ్మట చదువు వాథండరు, సామాన్య పాఠకలోేకము 
నకు మో విమర్శనము ఊపకరింపదు; అంతేకాక ఈ లఘు పరామర్శదలన ఫ్రూర్యటీ కా 
దోవములు సర్వమును తొలగి సారంగధర చర్మిత్రము సురవ్నీతము కాదు. కానన 
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మో రీ యుద్యమము నుజ్జగించ్చ ఆసలు (గ్రంథమును ఆమలా (ము పరిశోధించి చేను 
కూర కవిరాజు కావ్యకళా కౌళ్లలము ఎలవారికిని సు బోథ వోగునట్లు విపులమగు టీక 
(వాయుట మంచిది, అట్రిపనికి వ్యయమును - (పయాసమును అధికమగునందు రా? 
అగుగాక, వ్యయమా నాది (ప్రయాసము మీదిిఅని తమకు సవాజమగు జిెదార్యమను. 
(హావీన శావ్యరక్ ఇాభిలాన యు = నాయెడగల చెలి కారప్రు చనవును విశదమగునట్లు 
పలికిరి ఆంతట “నేను వారి యభిలామను కజ్జగా భావించి యథాశక్తి (గంథమును 
తయార్రావరించి నివేదీంచితిని. శ్రీ సెట్టిగారు సంతసించి (గ్రంథము త్వరలో వెలువడ 
వలెనని నాకంయే హెచ్చుగా ముచ్చటపడి అచ్చున కేర్చాటు కావించి, కాని మా 
ముచ్చట వెల్లలేదు. చె పెచ్చు అచ్చువారి మితీమోరిన జూగువలన ముదణవ్యయము 
మొదట మేమనుకొన్న "మొ త్తమనకు అంత కంత అధికముకూడా అయ్యెను, ఏమెనను 
శ్రీ సెట్రిగార సంపన్న గృవాస్థులును - స్టిరసంకల్పులును - త్యాగశీలురును లోకజ్ఞులును 
కావున ఆ యధికవ్యయమును సైతము ఓరిమితో సహీంచ్చి భ8ంచి, (గ్రంథము నిట్లు 
లోకమున వెలయించి నా బహుకాల పర్మిశమమును ఫలవంతము కావించి నాడ, 
వారికి నా కృతజ్ఞ తావూర్వ కా నేక శు భాక్టీన్ఫులు. 

మ, కవితామాధురి, పొండితీపటిమ, వ్యాఖ్యాన పకారంబు, లి 
ట్రవటంచుక గుజుతించి (పోచు (పభువేండీ - యంచు నాసాసలన్ 
మివ్రలం వాతరలాడలాంచగిన యూ నిర్బాగ్య కాలంబునం 
దచురా భాగ్యము ! చిక్కెం గల్పసద్భశుం డాపుండు నాకియ్యెడ౯, 

సీ (శ్రీ) వేదగిరినారసించు సింగారించెం 
దులలేని బంగారు తొడుపుతొడిగ; 

అలకంచి వరదరాజులకు నెదోడుగా 
యా 

లీలమై నిలిసె గోపాలమూ రి 
తిరుపతి వెంక పేశ్వరు పదాబముల నా 

జ 
'రాధించె నిత్యనీరాజనమున; 

అల జగన్నాథున కనువుకొల్పెను ఛ్ క్రి 
ననువీనంబును నొక్క-యార గింపు; 

గీ వసుకృత్కి యేమహోీదయుం, జేవిళుద్ధుం 
డట్టి వాకాటి నరసింవా స్పట్టి కూర్చి 
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పట్టి జగ ఇట్టి సంజీవి సెట్టి విబుధ 

మాననీయోన్న తగుణుండు, మత్సఖుండు. 

ధర్భము లొనర్పుపట్ల సంతతము వీభుని 

కన్న మున్నయి సత్కీర్తి గన్న ధీరు 
రాలు యతిరాజవూంబ గర్భంబు పంట 

శేముదీ. జితభట్టి - సంజీవిసెట్టి, 

. అత్మజనక పతిష్టిత మైన "రావు 

మందిరంబును తీర్పించె సుందరముగ 

దైవభ క్లియు - పితృభక్తి తాండవించు 

చి తము కలాండు, సంజీవి సెట్టి విభుడు. 

+ చి త్తబంభరంబు శ్రీరంగ నాయక 

పాదపంకజమున భదపజిచి 
చీకు చింత లేని చితసంసారియె 

తనరు మత్సఖుండు త_త్త్యవిదుండు. 
. నీవాండ ననెడు వానికి నభయంబిచ్చి 

కాంవీతంబు లొసంగు కనికరంబు, 

(వతిఘటియించుచో పాలాతవ్షు నైనను 

గణుతికిం గొనని మొకంలఫు తెగువ, 

'కాల్లదల్బక యె లక్షలకు లతలు గా 

గడియించు వాణిజ్య కౌశలంబుు, 

సతాార్యములకు 'వెచ్చముపెట్టు పట్టున 

వెనుక ముం దరయని వితరణంబు, 
ఒడలి తోడనె పుట్టిన తొడవులగుచుం 

దనరంయ దన రవ్యుకీర్తి ది క్రటులం (గమ్మం 

(గమ్మారింపలో రాని శ్థర్యమ్ము మొజుయ్య 

వజలు సరిలేని సిరుల మత్సరమసఖు(డు, 
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మ. జెలుగుం వాసను బోలె లీలమెయి హిందీ (దావి డాంగ్లేయ ఛా 

వల 'నేర్చుం గడియించినట్టి బహునూతుగాహి; యెంతెంత ల 

కల చిక్కు-ల్ [తుటిలోం చెమల్చం గల (వజ్ఞాశాలి) వాకాటి వం 

శ్యలలామంబు (పశంస సేయ వలే సంజీవి సెట్టి (కభు౯ ం 7 

క, లలితతరకవితలం గల 

మలుపులు మర్మములు తెలిసి మన్వము చెడి నొ 

క్కు-లు వోకుండల. జవిగాను 

మెలకువ మత్సఖ్టుని నామ్ము మృషశకాదుసు(డి, 8 

క, మెజమెచ్చుల దానములకు 

దొరకిన, డర్హ్భంబటంచుం దోంచినయెడం జా 

నఆజగొజగనిచ్చు "బజుగం, 

డరయల మత్చ్సభఖుని త్యాగ మసదృశము కడా! 9 

క్ల, వ్యవహారమున నె కాద 

భ్యవహారమ్మునను గూడం బదుగురు తనతో 

ననీరతము నుందు కా వె 

భవముం గొనియాడ వలయు. (బల్యేకముగా, 10 

గీ సంపదాపత్చచండ యంరూ (పథావ 
మే మహాధీరు వృదయ మహీధరంబుం 
జెనకం జాలదొ, అట్టి సంజీవి సెట్టి 

శెవరు సాటి ! నిజానికి _ ఎవరు పోటి! 11 

చ. అన్ఫతము వేలవంపుం. బలుకాడ నెటుంగని జిహ్వ సింవాసం 
హననత్క దుర్వినీత దురవాంకృతి సైపని శౌర్యము మహః 
జనగణనీయ వాక్సేటిమ, చక్క-నెసంగిన మద్వయస్యుని౯ 
వినుతి యొనర్చు లోకము వణిక్కు-లనూతనభూషణంబుగకొ, 12 
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డిటవుమైం బాళ్చాత్య దేశము లకు నేగి 
దో స్తిసల్బెను తెల్ల దొరలతోడ, 

బజెబడె కోటికి పడగ లె తిన మారు 

వాడీలతో బరాబరిగ మెఠలల్యౌ 

చెలువారు తనపలుక సిగపూవు గావించె 

(దావిడదేశ వర్తకుల కల్తి 

తూరుపుకోసాల దొడ్డ రెడ్రకు మంచి 

నచ్చిన మ్మితమె మెచ్చువడస్సె, 

* అతులిత (దజ్ఞగల బుధు డదురుగుండే 

వీటికి కండయు లేని వాం వీరు డర్య 

శేఖరుండౌార! సంజీవిసెట్టి యతని 
సాటి యగుకెట్లు సొమాన్య సార్ధవహులు? 

. నేను (స్త్రీ నాథునకు నెనగాను గాక 

అవచి |తిపురాంతకునకు హౌ చ్చగు నిజంబు 

మామకసఖుం, డఖండ సం పత్సమృిద్ధి 

భోగపూర్తత స్వా(శితపోవషణమున. 

చేత మిగురొ త్త నాడు వేయూా6ంతయొుసలి 

మార్త మొనరిం చె భవన నిర్మాణవునకు 

సర్వసాహ్యాంబు తానేయొసంగి చేడు 

మార్షమొనరించె - గ్రంథ నిర్మాణమునకు, 

= (పాకృముదపు టొడిలోనం బరిఢవిల్లు 

చేవగల యనంతపురము “జీవిగడ్ల' 

వెలసె “సంజీవి”; తత్త్వమ్ముు తెలిసి వాడు 

కొనెడు ఘనుల కభీసష్టముల్ కొలకొల, 

12 

18 

14 

15 
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శా, | శ్రీవాల్లభ్యమ్ము దానకౌండత, బుధ్మకేణీ సమారాధన 

(పావ్ణ్యమ్మును; దీనరక్షుణ కళా పారమ్యము౯ నిచ్చలు౯ 

దె వారంగ నన్మ్నుగహించుత జగత్సంధాతే సంధాత్రిగ 

(శ్రీవాకాటి వరాన్వయ[ పభవు సంజీవికా చిరంజ
ీవి ౯. 

చిత భాను 

విజయదళమి | 

నిలూరు. 
mm 

దీపాల పిచ్చయ్యశా శ్ర, 

16 



విషయసూచిక 

(సారంగధర చరితము) 

రాజరాజన'లేంద్రుండు 463 00౪ 

సంతానచింత 466 

ఈశ్వ రార్ననము ళం 66 06 

వర ప్రదానము 66 

సారంగధర జననము 

చెంచులు రాజును దర్శించుట శ ళం 

వేంటటసన్నాహము 66 

చేయట 

పావురాల పందెము 

పావురము చి తాంగిమేడమి (ద వాలుటు . 

సుబుది |[పబోధము 

విథోంని వలపు 

సాూరంగధరుని నిగ్రహము తి 

రాజు చితాంగికై విరాళిగొనుట 

ee? “95 

రాజు చం(దాదులను దూషించుట 

చంద్రా స్తమయము 

సూర్యోదయము 

రాజు రాజధాని శకేగుట 666 

చితాంగీ సాంత్వనము 

చితాంగి సారంగధరుని వై "నేరము మోఫుట 

రాజు మంతులతో ఆలోచించుట 00 

"పెద్దలు సారంగధరుని విచారించుట 66 

రాజు మంతులు చిత్రాంగి నదలించి యడుగుట 

రాజు సారంగధరునికి శివ విధించుట =. 

తలారులు సారంగధరుని నడవికి కొనిపోవుట 

రత్నాంగి చిత్రాంగి సంవాదము 666 

రత్నాంగి రాజుతో "వెల పెట్టుకొ నుట 
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రత్నాంగి కుమారునిజూచి దుఃఖించుట 

'సారంగధరుడు తల్లి నోదార్చి హితవు చెప్పుట 

అరణ్యవర్షనము 0% 20 

తలారులు సారంగధరుని కొలుశేతులు నబుకుట 

సారయభర విలాపము .** 200 

సారంగ భరుని వూర్వజన్న్మ కథ “0 

మక్స్య నాథుడు సారంగధతుని కడకో వచ్చుట 

సౌరంగథరుడు నికోషియని తలారులు రాజుతో చెప్పుట 
రాజు చి(తాంగిని బాషిలో (తోయించుట 

పౌరుల చి తాంగిని నిందించుట 0 

రాజు రత్నాంగి సారంగధరుని వెదక బోవుట 

రత్నాంగి కొడుకును-గానక నోకించుట 

రాజనకేందుని పశ్చాత్తాపము . 

ఆకాశచాణి సొరంగభరుని కేమచా ర "తెలుపుట 
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శీ) 

సారంగధర చరిత్రము 

ప్ర థ్ మాళ్వా సము 

క్, *(శ్రీధార్య శ్ ర్య, _ఖ్ర్య 

త్న ధర మూర్థన్య, యాదిగ ర్ఫేశ్వర, వి 

ద్యాధిక, వితరణదితూ 

రాధాసుత్వ యభ్యులేంద రఘునాథ నృపా ౧ 

శ 

వ, అభ్యుదయ పరంపరాభివృద్ధిగా నా యొనర్పంబూనిన 

సారంగథర చరి (తే ంబను మహః పబంధమునకుం గథా కమం 

చజెటి దనిన, 9 ట్ 

— రాజనరేం [(దుండు — 

క రాజన శేందింయ, రిపుఫణి 

రాజన నేందుండు, కళా పరాక మ రేఖా 

'రాజితభోగ పరాజిత 

రాజనరేందుడు, సుథాకరకులుం డలకుక౯ా. 3 

టీక, రిపు ఫణిరాజ నరేందుండు = శతు9వు లనెడు సర్ప శేస్థ్రములకు 

కళా, , .0దు9ండు- కళా = కాంతిచేతను, పరాక9మ నేఖా = శార్య లకుణ “ 

ముబేతన్కు రాజిక భోగ= ఒప్పుచున్న సుఖానుభవముబేతను, పరాజిత = ఓడింప 
బడిన, రాజ = నర - ఇందు)ండూూ. చందుడు, అర్జునుడు చేవేందు)డు, కల 

*ఇది విజయవిలాసమున ద్వితీ మాశ్వాస పాంరంభ పద్యము, 



3 సారంగధర చరితము (ఆ 

వాడును. (అనగా- కళా పరాకిమ భోగములచేత వవసగా, చం దాపున జేవేం 

దురిలను మించినవాడును-) సుధాకర కులుందంా భంద )వంశేము వాడును, (అయిన) 

రాజన కేందు) డు (ఆను చేర్రుళల రాజు), అలరుక = ఒప్వును. 

రాజన"కేర్మ నుడు చంద్రవంశపు కాజ్యూ శతు) వులను శాసించువాడు చంగుని 

వలె కాంతీనుంకుడ ఆహ్టనుని వలె పరాకిమవంతుడ్ఫు బేవేందు9ని వలె మహా 

భోగి, అని, తాత్పర్యము. 

సీ తన యభ్యుదయము + నిత్యముంగోరు నిజ సుహృ 

ద్విజ బుభ వ్యాతంబు వేశనుండం 

బగ తెందుం బొడగానణబడకుండ నడచి నా 

డమృత మే యామాప మయ్యె నన 

శననపాదములకును దము తలలకు లంళె 

పాటని దున్దాధిపతులు పల్క_ం 

+జల్లందనముగల్లు సన్నార్లవ _ర్షి మేల్! 

మా యన్న యని పృజల్ గాంచి మొక్క 

గీ, జారచోరాదులకు భీతి సంఘటిల, 
9 లై రి నహిత చక)ము లల్లల నాడుచుండ, 

చేల నా రాజు కువలయ మింపుదనర 

నాడి తప్పక ఛరతమర్యాద వెలయ, ల 

ఈ పద్యమున “రాజి కష్ట శ్లేవ. చేత అగ్థాంతరకల్పనము చేయబడినది, 
టీక,_కన, అభ్యుదయము = అభ్బివృద్దిని, నిత్యము౯ = ఎల్లప్పుడును, కోరు = అభి 
లషీంచునట్టి, నిజ = కేన, సువ్చాళ్ = మితుంలయొక్కయు, ద్విజ= వాం 

వ్మాణులయొక్క్యయాా బుధ వీడ్వాంహలయొక్క_యు, వాత ంబుకా సమూహాము 

చేడ్మ_౯ా వేడ్క_తో ; ఉండగా (అని, రా జుపరమెన యగ్గము.) 
| ' , సి శ ॥ రా + 

(తానా 

న క్యా పాం శ కనిశ్యముగోరి. పౌశాంతరములు:ం_ ఈ తత్ పాదము దక? 
కకరపుమునే గలు సన్మానర్దము మాయన్న నీయందెయని పీజల్ నిలి ది మొంక్క_ , 
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తన, అభ్యుదయము= రౌక, (= చందోగదయము) ౫ నిక్ట్టముకా(పతీదినము , 

కోర అ పేత్షీంచునట్టి, నిజసుహృత్ ద్విజ = తనకు మిత్రములయిన (చకోర) 

పథతృులయొక్యయు, (“ద్విజోవి (పేఖగేరదే. నానార్థ రత్స మాల), బుధ = దేవత 

లమొక్క్యయు, (“బుధ స్పూరౌ సురే సౌమ్య? - నార (వాతంబు, వేడ్క 

నుండక, (అని, చంద పరమును). 

చకోరములు చందకిరణములను భక్నీంచి (బతుకోనని కవిసమయము, దేవ 

తలం చంద్రుని లోని యమృతేమును 'జా9వుదురు, = 

“ భమ్యార్గం సర్వదేవానాం సోమః సృన్హః స్వయంభువా 

త తేస్ట మమృతంచాపి నంభూతం సూర్య లేజసా 
ల లా ఇ, 

(కీయం౦చ (తిశతం చైవ త్రయ స్ర్ర్రేంశ క్రథెవ చ 

(త్రయశ్చ (తిసహ్మ స్రాక్స దేవా స్ఫ్సోమం పిబంతియే.”) 

= లేనీ ప్రరాణము, 

పగలు = విళోధమాలు, ఎందుకా పొడ గానంబడకుండ౯- = ఎక్కడను తేల 

దూపకండునట్లు గా , అడంచినా (డు = అణచి వేసీనాడు. (ప్రజలలో ఎట్టి విరోథ 

ములును శేకోండునట్టు చేసినాడు-అనుట. ) అమృత మే యా రూప మయ్యెన 

నయగకాకా అమృత మే యో రాజు రూపమును తా ల్చెను,.(=నరాజు సర్వథా ఆనంద జన 

ల. ఇ ఆ ఖ్ అ కుడు) అని ((పజలు) కొనియాడగా, [అని రాజు పరమున నర్థము. ] 

౫ నిత్యముకా? అను పదమునకు వూ. టీ లో రాజపరమునను చంద్ర పరము 

నను గూడా ఒకెకీ యర్థము సూచితమైయాన్నది. అది సరి కొదు, 

“నిత్యము = ప్రతిదినము. ఎల్లప్పుడు, అని ెండర్థములు. “ప్రితిడినము? 

అనునర్థము శం ర లో లేదు. బాణ్యమున నిట్టున్నది. ఆ. i నిళ్యము 

Daily, always (నిత్య మల్లె చెట్టు? - 'నిక్యేహోమము? 18 daily sac” 

rifice, as distinguished from నెమి త్రికము, the occasional one: s0 also 

నిత్యకర్మము daily rites నిత్యానందుడు, he who is always delightful.” 

చందు)డు, ఊదయాస్తమయములు కలవాడు; కావున ఆతని యుద మున్న కె 

డినదినమును (పితిచందోగిదయము) ఎదురుచూచుట చకోశఠాదుల  పతీమునను, 

రాజు గారి యఖివృద్ధిని నిరంతరము వాంఇింగుట సువ్భాదాదుల పక్షమునను, వివక్లీ 

తాగ్గములు, 



ల సారంగధర చరితము (ఆ. 

పగలు =పగటి వేళ, ఎందుకా-పొడగానయడ కుండలా ౯ ఎక్కడా. కనబడ 

కుండా, నడచినాడు=వనంరి రంచినాడు, అమృతమే యీమాపమమయొ్యొననంగ కా 

ఈర డమృత స్వరూపఫుడే యిని లోకమనగా (అని చర్మదపరము, 

చంద్రు డమ్చుకమయు డనుటకో.- 

నో “ఉఆదడుగణపరివారో నాయకో ప్యోవధీనా 

మమృతమయశరిరః కాంతీయుకోపి చండ్రః, 

భవతి విగతరళ్ళి రృండలం పాపష్య భానోః 

పర సదన నివిష్టః కో లఘుత్వం నయాతిః ౫ (భామినీ విలాసమ్ఎ) 

క, “అమృతమయమూ ర్తి, బుధహీత 
విమలవిభో ద్భాసిమసృణవిలసన కుభ ల 

వృమహీత వముండు, విధుం డట 

కుముదానందపిదానకుకలు(డుగా డే?” (సాండు, 8-8.) 

అడంచి- నడచి, ఆనుక్షియలలో, తొలిడానిలోో అరసున్న యున్న ది; మలి 
దానిలోలేదు, లేకున్న ను (శ్రేహెర్థమున తప్పు కాదు, “శ్లేపేనఖండ నిర్చింద్యో ర్మేళనం 

కుత చిన్మతమ్? (అధర్వణ, సంధి, 2&8.) 

తనపాదములకును = కన(రాజుయొక్క_ ) చరణములకును, (“కని నామా 
ర్థాఖిధాయి, చూ, (పా. శబ్దం 18) తమ కలలకుకా లంకెఫాపుని = ఎడ తెగని 

సంబంధమని. (ప్రభూ నీ పొదమలు మా శిరముల ధరింతుమని) దున్తాధి 
పతులు = (దుగ్గ + అఆధిపతులు) దుగ్తములకు అధిపతుల మున వెద్దపెద్దరాజులు, 

పలుకక= తెలుప్టకొనుచుండ గా, (అని, రాజుపరమున.) 

దుర్ణయములం ఆరువిధములు: __ 

“ధన్వదుగ్గం మహీదుగ్ల మబ్బుగం వార్ తమమేవ వా 

నృదుక్షం గిరిదుగ్ధం వా సమ్మా శ్రిక్య వసేత్ పురమ్, 0 (మనుస్మ 38. 17-70) 

కామందకమున ఈ దుక్షము లయిదు నిధములేం._ 

కళై" దక్రం సార్యతం వార్ క మెకిణం థాన్వనం తథా 

(ప్రశస్తం కే_సమలతిభి క్షుర్గం దుర్గోపచింక కః.) (4-59). 



౧] రాజనరేందు”డు స్నో 

§ తనపాదములకుకా ౯ తన కిరణములకును (“పె జారళ్మ్యం మి తు రళ్యం 

శారి అను.) తమ తలలకును , లంకెపాటని, దుర్దా అధిపతులు = ఈశ్వమలు* 

(ఏకాదశ యదు లని ఫా,) పలుకుచుండంగా- (అని, చంద)పరము.) 

చల్లందనము= శ్రాంకేస్టిభొవము, కలుగు = కలిగిన -వాడు సన్శార్షవక్రా 

ధర్మమాగ్గమున వర్తించు వాడు. మేల్ = బళిరా, మా అన్నా మాకో ఖండ) (వంటి 

వాడు) అని ప్రజలు శెంచి= దర్శించి, మ్ఫేక్కొ-క్కా (అని రా జుపగము) 

“ఖన్నా తండ” ఎ అనుటకు! 

గీ. “తల్లి బోధీంచుం దత్పరత్వంబు గలిగి 
యన్న , మి యన్న చెప్పినయట్టు చే యు) (కానీ, 4_83.) 

bem mr నన 

పూ.టీః ర్టోతత్ = ఆ-చందునియొక్క_) పాదములకు£౯= నాలవ ఫెగములకును 

(చంద) ఖండముల కన్కి భావము) తమ శిఖలకోను- లంకెపాటని, దుగ్గాధిపతులుకా 

రుదంియార్తులు, పల్క_క.) 

ఇక్కడ పాదములకు కనాలవభాగము” లని యర్థము చెప్పుట సరికాదు, 

శివుని శిరమునన్వు అయే రుదు)ల శిఖలయందును, ఊండూనది చందు)ని “కళ యే 

గాని “నాలవభాౌగము” కాదు. “కళ” యనగా పదారవపాలు. (=వీనము.) “కలాతు 

పోడవోభాగణి ఆని, అమురము. 

శివి శిరమున నుండునది 'కళియే యనుటకో :_ 

(1) “మృత్యుం జయహ్యాస వనక జటాయాం 

న కీయే తద్భయ దు+రమృత్వుః, 

న వర్గతేచ స్వసునాప్త జీవ 

స్రగ్మండ రాహూద్భవ ఫీ రతీవ,” (చైవ. 22-61) 

“శివస్య జతకూరమూాం వన న్నేవ చందః సోడ కాంళ భూతో నశ్రీయశే 

నాల్పపకిమాణో భవతి, కలామాతి) స్వరూపే వవ త్య సదా వనం స్త తోట 

న్యూనపరిమాణో న భవతీ త్యర్థః తర్చి తత౦ంవసజా వర్ధతే కమ్ న) 
వ్యాఖ్య.) 



జ సారంగధర చరిత్రము | (ఆ, 

చల్లంయయనము కల్లు = చల్లని కిరణములు గలవాడు (చంయిడు. శిశిర 
కిరణుడు-) సత్ =నక్షత ముల యొక్క , మాగ్గామార్దము (డక కాళము) నంద్భు వర్హ్= 

చరించువాడు. మా = లమ్మేకి, అన్న, అన్మి (ప్రజలు కాంచి.మొక్క౯-, (అని, 

చందపరమున.- చనెలపొడుప్రును చూచి నమస్కరించుట లోకమున ఆచారము.) 

జార, ఘుటిల్లలా (చండశాసనకశచేత) జారలకును చోరులరోను భయ 

ము కలుగగా (అని, కాజుపరము) వెన్నెలలో తమకప్వులు బయలగునని జారులును 

చోరలును, భయపద గా (అని చరద పరమున) 

(2) “లగళ్ళతం విదధతోవి సమిద్గ కామా 

నాధీయతే పపము మక్షుర మస్య వామాః, 

చాందీ) న తతి వారమాళి శయాళురేకా౬ 
నధ్యాయ హేతు తిథి కేకు రవైతి లేఖా.) (నైన, 11-99) 

త్ర తో)జ్ఞయిన్యాం వారమౌాళ శుయాళుః న్ద్తా అనభ్యా మ హేతు స్ప్థిః 
ప్రతిపత్ తస్యాః కేతు శ్చిన్నాం చాంట్రీ ఏ కాలేఖా. కలా నావెతి న గచ్భతి” 

(క) “పర్వాఖి స్పర్వచా చంది స్తం కళాఖి ర్నిషేవతే. 
నాదశ్తే శేవలాంరేఖాం వారచూడాముణీ కృతామ్.” (కుమా, 2_కి4) 

(క) “పద్రయేను దినంబులక్రం 

ఇదియే న్కళ లెష్నినేకు పరిపూర్ణముగా 
" బదియాజవ కర యితే నిది 

మదిరాకీ, వృషుభ్యజుండు మౌళిధరిం చుక,” ' (శృం, నై. 8-200) 

(5) “మున్నీ టి రాచూలిముక్క_( "ంజడదలోనం 

గొంివ్విం గా దాల్బుకొన్న మేటి,” (ఆం, ఖా, 1-87) 

గంథములయాంద్ను. కలందుకి శాధరండుి.. “అక్లోందువకాలి  6ఖంచడేందు నొ క వ + 
కేఖరు(డు” బుడుత నెల తాలు) ఇ త్యాడిగా వ్యవహారము క లదు గాని, “పాదం 

(6 : దుధరుండంి. పార్కెనెలతాల్పు. అనుట రొందును కనబడదు, “అగ్టేందు 



౧] రాజన రేందుడు ర్ల 

అహిత చృక్రములు = శతు మండలములు, అల్లల నాడు చుండక్రారా గతగదలా 

డుచుండగా, (అని రాజుపరము) 

అహీత = తనకు మిత్రములు గాని, చక్రములు = చృక్రవాకములు, ఆల్లల నాడు 

చుండక్రా, (అని, చరద్రషరమున్వ- చర్మద్రుడు చ|క్రవాకములకు విరోగి.) 

వకాళిి యన్న చోట “అర్ధ మునకు “ఖండి మని యర్థము గాని “సగి మనికాదు, 

“త తవ్యకృం దృవది చరణన్యాస నున్ధేంచు మకా శః (మేఘ , 1-59) *అర్థళ్చాసా 

విందు శ్చేత్య న్టేందుః* “అర్థకః ఖండే సమాంశేగ్ధమ్” ఇతివిశ్వణ- స మౌళి" యస్య 

త స్యేశ్వరస్య ౫. [మల్లి నా థుడు*] 

ర్ముద్రుల 'శిఖలయం దుండునవియును చర్మదుని (కళ) లే యనుటేకు. 

(ఇ) “అవర్ణిత జటామౌళి విలంబి శశికోటుయ 8 

రద్రాణామసీ నూ ర్థానః క్షత హుంకార శంసీనః.) (కుమా,సం. 226) 

“నూాళిము జటాజూారుషు విలంబిన్యః (ససీన్యః కశికోటయ! కేశిరేల్టూ 

యేషాం తే తథోక్తా రుదా?ణామపి, ఏకాదశానా మిశిశేసః.? [మల్లి] 

(2) “ఏ కాద శె కాదశ రదంమాళీ 

నస్తంయతో యాంతి కలా? కి మస్య 

ప్రవిశ్య "శేషాస్తు భవంతి పంచ 

పంచేషు తూణీ మివవోగ్గచందాః.) (వైప, 22-1165) 

“చంద్ర స్య కదశకలా ఏకాదళానా౦ ర్యదాణాం మాళీకా పృతియాంతి 

కీల గచ్చంతీవ. శేసాః పంచకలాస్తు పునః పంజేపోః కామస్య తూణీ మల్చమిము 

ధిం పవి శ్యార్గ దందా9 ౯'రత్వా దర్పం దాం ఖ్యా ఇసువో భవంతి” (నారా, 

వ్యాఖ్య) 

(“అస్ధ చందు బాణము = సెలవంయకోల)- చూ, లక్షీ నారాయణీ యము) 

దో దమూరుబ సంఖ్య పదకొండుగచా! చందుడు నాలుగు భాగము లయి 

నచో పదకొండుగురు ధరించుబుట్టు* అది యట్టుండగ్యా వరదుడు నాలుగు 

ముక్కలుగా చీల్బబడినరయెడల, మొదటికే మోసమువచ్చి, స్వగూపమే నాళముగు 

నుగదా* మరి, దుర్చాధిపతులు “మా ప్రాదచములకును వా తలలకును లంకిపాటు”? 

అని యనుట యెవరితో ? 



ల్ సారంగధర చరితము [ ఆ. 

అడికప్పక = పలికిబెంకకయు, భరత నుర్యాద వెలయక్షా = (పరిపాలన 

మున) చక్రవ ర్తియైన భరతుని పద్ధతి యొప్పునట్లును,= [అని యర్థము |] *భర... 
'వెలయక్లా = నటుని పద్ధతి మయొప్ప'గా- (ఉఊత్తేమ్ముడైన నటునివలె.) శప్పక_లడికా 

తప్వుచేయకుంచా-కన్పుతో నటించ్చి- (అని పేమత్క్యారము,) 

ఈ పద్యమును చూడండి. 

చ. *ఉడ్రుపతి వంళ$ర్త, మహి మోన్నతి కెమ్యది మేరీ నాయ పా 
ల్క_డలి జనించి నప్పుడు దళ౦బుగ నంటిన మేని జిడ్డు వో. 

గడుగు కొనంళనబ్బె ననికా, శీను నాదల యేటం చాదములొ 
దడయడ నోలలాడుచు వాళొసాళిగా వడి నీందులాడెడికా, ? 
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మరి, యా శిన్రరి నెత్తిమాది “పాదములు? చందుని నాలుగవ భాగము”? 
లేనాకి ఒక్క శిన్రరి శిరముమోద"నే నాలు ఫెగములును ఉన్నవా! చందుడు 
నాలుగు భొగములుగా 'తెగియు, శివుని శిరమున నోలలాడుచున్నా డా! ఎందు 
కెంకను వి స్తరము*- దుర్గాధిపతుల తలలమోది * పాదములు” చ దకిరణములుగాని 
“నాలవ భౌగములు” కావు, 

* పూ. కీ ఉనాట్యాచాయ్య( డయిన భరతముని వలి నాట్యములో 

తప్పుచేయక్ర?) 

భరతముని “నోట్యశాశ్ర్ర నిర్మాత గాని శేవల నాట్యాచామ్యడు కాడు, ఆచార్య దశ గా ఒకరికడ నేశ్చకొని మరియొకరికి "నేన్ప్బవాడు. నాట్యాచార్యుడు= 

నట్టువొజ్జ. (ఆట 'సేన్నవాడు) కమాళవిక్రిల్రాశి గణ దాసవహారదళత్తులును, వికాటునింట 
జృవౌన్న లయును నాభ్యాచాయ్యలు.__కనట్టువొజ్డనై మెలంసదు నగళు లందు) 
(థార_విరా, 1.842.) భరతమునియువ కొందరికి ఆచార్యక మొనరించి యుండ 
వచ్చున్ను అక్క_రపడినప్పుడు ఆడి ము నుం౦ండవచ్చును, అంతమ్మాతీమున- ఆ శాస్ర 

కర్తనుంనాట్యాచాల్య నటు శబ్టములతో నిన్టేశింపగూడదు. శాస్రళ ర్హకును-నాట్యా 
చాక్య నటులకును, అధి కారయున నెంతో యంతేరమున్న ది అందువల్లనే నిఘంటు 
కర్తలు భరకమానిని - కనాట్యకృత్తు) గా చెప్పినారు. నాట్యాబార్యుడుశా గాని, 
వటాటింగా గాని వెప్ప లేదు. ఆం 

ఆదియట్లుండ గా, భరత) శబ్దము కౌత్ర రమైన మునియందు వ ర్రించినను 



౧.] రాజనరేందు?డు నా 

ఆ రాజు = రాజనశేంద్రుడ్రు ఇంఫుతనరక్ = సుఖముకలుగునట్టు కున 

లయము = భూమండలమునుు, ఏ లెను = పొలించెను. 

ఆ రాజు = చంద్రుడు భ - రత - మర్యాద వెలయకా = నత త్రములతోడి 

కలయిక ఒప్పా, ఇంపుతనరక = ఆనందము కలుగునటు, కువలయెము = కలువను, 
లర్! 

ఏతెను = ఏలుకొ నెను ౫ వికసీింపబే నెను, 
హా. 

“భరతునివలె ఆడి అనుచోట మాత మా యర్థ ముచితము కాదు ఆడుట 

(నాట్యము నటధర్మముగాన్సి నాట్య శా(త్ర్రక ర్రథర్మము "కాదు; నాట్యాచార్యధర్మ 

"మును కాదు, కావున అక్కడ “భరతి శబ్దము నటపర్యాయ మగు నేగాని యితరము 

“కాదు. నటుడే గాక నాట్యకాన్ర్రక రయు నెనయెడల మిక్కిలి చక్కగా. ఆడును 

ఇదా! అని స్థూలదృష్టాల యూవా. చక్కగా ఆడ నేర్చినవా జే నటుడు. నట 

త్వమున లోపమున్న యెడల శా స్త్రక ర్రయయ్యును ప్రయోజనము లేదు. కావున, 

అది సరియిన యూవాకాదు. నటుడు శ్యాస్త్రకర్హ యైన యొడల మరీచాగా అఆగడ్తు 

ననుకొనుట పారపాటు, 

భరతమ్సు భరతుడు (=నటుడు అను పదములు శ. ర, లో లేవు, కాని 

యితర నిఘంటువులలో నున్నవి. “భరత శబ్దము నటునియందునువ మర్థించు. ననుటకు 

కొన్ని ప్రమాణములు = 

(1) “భరత శృబశే రామాను కే భారత వర్ద శే 

దువ్యుంత జే న్ నాట్య ళా(స్రుక్ళ తంతు వాయయోః.) (నార 

(2) భరతుడు An actor, dancer. The name of a celebrated 

writer on dramatic composition.’ ((బౌౌణ్యము) 

(8) “తత్కి_మి త్యుదాసతే భరతా). (మాలతీ) రతాః తచ్బాస్తా) 

భ్యతారో నటాఃి-- (వ్యాఖ్య) 

పితినాటకమునను అంతమున భరతవాక్యముండును. ఆచాక్యమును చెప్ప 

భరతుడు? నటుడేగాని “భరతముని” కాడు, 

(ఓ) “భరత వాక్యమ్మ = నట వాక్యమ్, నాటకాఫినయ సమాప్తా సామాజిీ 

శేభ్యే నకు నాశీ ర్లీయత ఇత్యర్థః.) 

= కారుం౦ంతల వ్యాఖ్య, 



గిం సారంగధర చరితము [౪ 

గీ మహిని రాజనరేందు'(డు, మాళవపలి, 

రాజరా జన రేందు (డు, రాజరాజు 

ననలల బే న్నికకు నెక” యతిశయిల్లు 

. నిందివిభవుండు; రాజమ హేంద విభుండు, ఫో 

టీక..__.ఇందఏవిభవుండు = ఇందు9ని యె శ్వర్యమవంటి యెశళ్వర్యముగల, 

(5) “భరతవాక$ం — The closing stanza ina drama, con- 
taining an expression of good wishes on the part of the .. 
actors, and put in the mouth of some person entitled 
to give a blessing, ltis so called because it is spoken 
by the chief actor, as a member of the dramatic party, 
and not in his dramatic character, all acting being over; 
See commentary. For this meaning of రత్క,ంf భవభూతిర్నామ 
కవిః నిసర్గ సౌవ్చాదేన భరతేషు శ్రా ర్మ మాల- మాధ. 122.8, It may 
have been possibly so called in honour of the sage 
Bharata (‘the vakya enjoined by Bharata,’ since it is 
invariably 50 named) who is commonly regarded as the 

" founder of the sciences of musicand dramaturgy.- He 
is 2160 represented as the manager of the dramas of 
thegods. భల vik. 11-18. 
. —M. R, Kale - 3. A 
మరియ్మక్షు వూ. టీ క ర్తల్కు “ఆడి తప్పక భరతమర్యాద చెలయి అను 

వాక్యమును శ్లేమగతుడైన, చంద్రునికి గాడా లగించి,చందు (డు పలీకిబ్ెంకక్ర 

భ్రరతేచక్షవ ర్తివలె కలువను ఏలెను అని లిఖించినారు. అం లే కాక ఈపద్యములో 
రాజన శేరు నియందు చందం త్వారోపము చేత అర్థద్వయము కలదు అనియు _ 
నన్నారు. పొరపాటు. 

రాజశ్బ శ్లేవచేత చంద్భోవివయమును, భరతళబ్ద శ్రేవబేత నటవిహయమును 
న్ఫురింపజేయబడినవి, అంతేగాని రాజనశరేంద్ఫు నియందు చందిత్యముగాని భర 
రశ్యముగాని ఆరిోేఫింప బడలేదు, 



౧ ] రాజనరేందు)(డు ౧౧ 

* రాజమహేంద్రి విభు డుజారాజకు-హేంద్ర మ-(అనుపట్టణ ప్ప పిభువ్కు మహిని = 
భూమియందు “రాజన రేందు)6డు.)_ మాళీవపతి” _ “రాజరాజనరేంద్రుడు? = 
“రాజరాజు” అనక = అని లోకులు వ్యవవారింపగ్యా “పేరు. ఎన్నికకు నెక్కి. కా 
పృ సిద్ధి కెక్కి; అతిశయిల్లుక = వర్థిల్లుచుం డెను, 

క, కల రా యిలరాయనికిం 

గులసతి రత్నాంగి, భోగకుటిలళి రోజూ 

తిలకము చితాంగియు, నన 

నెలజవ్వను లిరున్ర రంబు జేందునిభాస్యల్, ౬ 

టీక. ఆ ఇల'రాయనికిక = ఆ భూమిపతికి, కులసతి = ఇల్లాలు రత్నాం 
గియ్బ్యు భోగ కుటిలశిరోజా తిలకము డా భోగపు కాంతలలాో మిన్నరయైన - చితాం 
గియు, అనకొ = అను "పేయలుగల్న ఇరువురు ఎలజవ్వనులు కా ఇద్దరు లేత వయసు 
తెరంతల్కు _ ఆంబుజ == కమలముతోను, ఇందు చందు)నితోన్కు నిభ = సమ 
మయిన ఆస్యల్ = ముఖములు గలవారు కలరు, ___ వారిలో రత్నాంగి అఆం౦బుజ్జ 
నిఫ "స్య యనియు చిత్సోంగి యిందునిభాస్య యని యు, కమయగా అన్వయము, 
దానిచేత అంబుజమునకు_ ఇందునకువ లె నే, వారిద్దరికిని పరస్పరము వికోధ మని 
నూచన, 

| 

ఈ వూ. టీ.__.యాళవపతి = మాళవ దేశస్ర రాజు, రొజమాహీంది విభుండుజు 
రాజశ్చేవులదైన రాజు. 

“రాజమ హేందంవిభుండు? _ అను 'సమాసము, “రాజమేందు)ండను 
విభులి- డని సంభావనా వూర్వపద కర్మధారయ మొనను కావలె లేదా “రాజ 
మహేంద్ర ము యొక్క. విభుండు అని, వష్టీ తత్పురువు మొనను శావశ అంతే 
గాని “రాజ శేస్టుండైన రాజు అని విశేషణ వూర్వపద కర్మభారయము కానేరదు, 
తొలుక “రాజశ్సేస్టు! డని చెప్పి, వెంట నే ఆతనినే . మరల *రాజు) అనుటయొట్లు ఇ 
రాజన శేందు డు రాజమాహీంద)ముయొక్కొ_. విభుండు, ఆతడు “రాజనుహ 
దొవాసి" (చూ, ౨-౨ 3౮) 



౧౨ సారంగధర చరితము [ ఆ. 

క, 4ఆరతనికిలా శ_క్షితయ 

రీతిం గడుం బెంపు గాంచిరి నయార్హవుండుక్ 

నీతిజ్జుండు మకిమంతుండు 

Yదీ తిలకం బలరలా సుధీతిలకంబుల్. ౭ 

టీక_ఆకనికికా = ఆరాజుక్కు ధీ తిలకం బలరంగాళా ధీ = బుద్ది యనెడి 

తిలకంబు = అలంకారము అలరలగాక్ = ఒప్పగా6ం = బుద్ధియే భూప్ణముగా 

గలిగిన) సుధీతిలకంబుల్ = = పండిత క్రేష్టులు, ('సుధీః ఖోపో బుధః) అమ.) 

నయార్థ వుండు, నీతిజ్ఞాండు, మతిమంతుండు, (అన పేరులు గల మంతులు ముగ్గురు 

ర్ధ్ _కరయరీతికా = హిభుమంతో తాము లను మూడుశర్తులవ లెను "పెంపు 
గాంచిన ౫౫ ఒప్పిరి. 

తిలకము = అలరకారమయు అనుటకు, 

“సోయ మద్య మకరందనందనో 

జీవలోక తీలకః పిలీయ తే, 10 (మాలతీ. 9-21.) 

జీవలోక స్య తిలక ఇవ. తిలకో మండనవిశేషు ౩ (వ్యాఖ్య) 

+ కొన్ని (ప్రతులలో లేదు 

1 కా, పా.'ధీతిలక్షంబు లరయకా) (ఇదే వూ, ము, పా 

౫ ఫ్రా. టీ (ధ్ తిలకంబులు = బుదికి అలంకారము లయినవారు.) 
య జ లో బుద్ది యలంకార మగును గాన్ని బుద్ధికి మానవు డలంకారము 

డు. (ల్స్ తిలకంబలర యా సుధీ మద, తాళ్ళ పాగ 6అలరలగా అని; శ్లనేను 
ల్, విలు. 

ర్ధ్వూం టీ. “ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియా శక్తలయొక్క ్ వూంటివలె”- ఇచ్చాది 
శక్తులు, ఆత్మకు సంబంధించినవిగోని, రాజ్య తంత్ర)మునకు సంబంధించినవి కావు, 

(3) “ఇచ్చాక కి జ్ఞానశక్తి కి)యాళ క్తి స్వరూపిణీ 
సర్వాధోరా్ సుప్రతిష్టా స స దస (ద్రూపధారిణీ,” (లలితా, 1810 

(2) సీ “ఏ లేమ కశిమాళి కిచ్చా కియా జ్ఞాన' 
శక్రియె కలిగించె సకలెజగము, » (కాశీ 4-160) 

శాజ్యతంకినిర్వవాణ మునకు కావల నీన శకులు పృభునంతో తృాహములు, 
(3 క! కృయు ప్రి పిస సః ప్రఖావో తావ మంత జాఃి (అమ, క త్ర, ) 
(3) కప్పి మాల్లి రసా నృపతి రృథా 

తిస్పభ్గిరేవ భవం సవా క్తి భి” (రఘు. 9.18.) 
తిస్ఫల్సి పృభుమంతోత్సావా శ క్రిభి ఫ్ శేవ- (కల్లి 



౧. ] సంతానచింత ౧౫౨౫ 

ఎ, సంతానచగింత -- 

ష్ ౪ ఈకోమంబున రాజనకేందో విభుడు 

పీతిరహితంబు గాకుండ్య సీలిరపిత 

మానటుల, భూమి రామరాజ్యముగ చేలు 

చుండి రత్నాంగిం గను(గెనియుక్క_ నాయడు, ౮ 

టీక. నీతిరపతంబు = ధర్మ శూన్యము, కాకుండకా, (= నీతి సహిత 

మగునట్టును,) ఈతి రహితేము = ఈతి బాధలు లేనిది 'బ"నటులక్కా (ఈతి బాధ్య 

లాయ, (అతివృష్టి) అనావృష్టి; ఎలుకలు, మిడుతలు , చిలుకలు, చేరువరాజు.) 
రు చి 

రాజన శేందవి భు(డు,. భూమిని, రామరాజ్యమఃగకా = శ్రీరాముని రాజ్యముతో 

సమానముగా ఏలుచుండి, (రాముడు పిజారాధనమే _ ప్రధానముగా రాజ్యమును 

(8) “ఆనూతే పుత్రం సమయే శచీసమా, 

తిసాధనా శక్తి ర వార్థ మక్కయము,”? (రఘ్ము 8-18) 

త్రీణి ప్రభావ మంతో ) త్సావోళ్మ కావి సాధనా న్యుత్చాదకాని యస్యా 

స్పా తిసాధనా శక్తిః, (మల్లి, 

(4) మాఘుకావ్యమున, రాజనీతి. 

“వడ్డుణా శృక్తయ క్ర్రీస స్పిదయ కోడయా (స్ర్రమః . 
గంంథా నధీత్య వ్యాకర్తు మితి దుక్మేధసోప్యలము,”” (2.26) 

కక్తయః పిభుమంతోగిత్సాహో స్టీస్రః. (మల్లి) 

(5) సీ, తనదు క క్తితియంబున సమస్త పీపం 

చంబుల కఖివృద్ది సంభవిల్లం, 

జెలయ విశ్వేశ్వరుడు రాజేోఖగుండు (కాళ. మాహా, 1-28) 

క క్తిత) యంబునకా = ఇచ్చాజ్ఞైాన క్రియల చేతే (వి శ్వేశ్వరపరమున), ప్రభు 

మంతో) త్సావాములబేత-_ (రాజశేఖరపరమున. ) 

పూ ఠా ాా శక “ఇట్లు వొరతన వమమురి యా నృపవరుండం..-.* *+భూమి 

స్యా రాజ్యమును గ.” 



౧౪ సారంగభర చరితము [.ఆ. 

పొలించెను కోవున నాతనిరాజ్యమున 'పిజళెట్టి కొరతయు లే కుండి రని ప్రతీతి, 

శేంద్భుడును తనపజ శెట్టి కొరతయును లే కుండునట్లు, రామునితో సమా 
రాజ్యమును పాలించెనని = భా.) 

“నీతి రపీత మౌానటులపాలిఆచెో. ననుట విరోధము, “ఈతిరహీత మా 

నటుల పాలించ” ననుటు తత్పరిహారము, 

వ్, సంతాొనరహితనంసారంబు నాయక ' 

రిత్నంబు లేని హోరంబుగా బె? 

పుమపత్యధూర మా సమితసామాజ్యంబు 

ధాత [2 జందు, (మ లేని రాతి) గాదె? 

ఆత్సృజవ్యతిరి కమగు వ  రనము *సద 

సద్వి వేకము లేని చదువుగాజ? 
సుకుమార శూన్య మా నకళంకజీవనం 

బల మరాళము లేని కొాలనుగాచె? 
i 

Cn 
Mm కా, పొ * “నారిలేని శరాసనంబు గాణ, 

నాయకరక్న ములేని వారము, చందుడు లేని రాత, మర'ళేములేని, కొలను, 
శనుమేసలో “నారిలేని శరాననమును చెప్పుట సరికాదు. హారాదులకు "నాయక 
'శత్నాదు లలంకారములు. చురి శరాసనమునకో నారి ప్రధాన మయిన అవ 
యవము కాన్ని అలంకారమాతంఎము కాదు. నారిలేని శరాసనము,--- చూపు 
శప కన్ను, నాలుకలేని నోరు పాశిణములేని జేవాము అను తరగతిలాశి చేరదగి 
వదినని వెవదసలోే చేరదస్విదికాడద్రు ఎ౦దుకిన్ని మాటలు ? "నారి లేనియెడల 
'శీఠాపనము పాడుప పడవలసినడే, వురి పనిక్షిర *దు. 
ఈ. పస “భార మార్స్వి లే బాపడండము నోజ 

. అలికతంతి)లేని యొళీగుంబోణశె 
' వవనికేనయలేని రావాస మంతయు. 

బాడువాణి యుండ ఇార్థివుండు. 2. (ఛాస్క-అఆర, 225) 

“సదపత్స్ పాత్రే యున్నది. ఆపాకఠము, తేంజ్య వాత 



“౧. ] సంతానచింత ౧౫ 

గీ. నందననిహీన మైన సేనావితాన 

మరయ శిఖరంబు లేని గోపురము గాద? 

నేత్యపరగ్పంబు గావించుపుత్తుం డింక 

మనకు నెన్న (డు గల్లునో వనజగంధి. ౯ా 

టీక: సంతానరహీత సంసారంబు = మగవిడ్డలేని కాపురము నాయక - 

రళ్చ్యంబులేని= ప౦)'ధానమణిలేనట్టి హారంబు కాదెశీ (అవునన్నమాట ఎ).___ వుమ్ 3 

అపత్యదూరము- ద” = మగసంతతిలేని, అమిత సామాజ్యంబు = గొప్పరాచరికము 

(సమాగిట్లు భావము స్మానూజ్యము = చకివర్తిక్వేమ్కు) చందుడులేని రాత్రి 

కాదె‘ ఆత్మజవ్యతిరి క్తమగు వ_ర్టనమయు = కవమూరుడులేని మనుగడ్క సదసత్ 

వివేకములేని = మంచి "చెడ్డలను గుర్దించు జ్ఞానములేన్సి చదువుగాదెశీ. సు 
కుమార శూన్యము జ” = మంచికి డుకులేని, అకళంక జీవనంబు = ఎట్టిలోపమును 

లేని బిదుక్కు మరాళములేని = వాంసలేని, కొలను కాదె*- నందన విహీనమెనా 
ప్రత్ఫుడులేన్సి సేగావితౌనముడా సేనలగుంపు, శిఖరంబు లేని- గోళ్ళరము- కాదె? 

నే క్రపర్వంబు = కనులపం౦డును - కావించు సుతుడు, ఎన్నుండు కల్డునో ? 

సంతౌనములేని సంసారము నాయకనముణిలేని హోరమువలెన్సు చంద్రుడులేని 

రాతీివలెను, వీచేకములేని చదువుకలెను, వాంసలేని కొలనువలెను, శోభావిపహీనము 

జిలుగుంబల్కులు విన్న, జిన్ని గానబుంజెయుల్ గనుంగొన్న,నా 

దలమూర్కొ_న్నను, ముద్దుగొన్న ౯, దనువుం దార్కొన్న, నూహింపనుం 

బలుకళ౯ రానిసుఖింబుం జెందునటుగాం బంచేంది) యో క్నాహా మ | 

తలిదండు ల్వీలసిలై6 గాం దనయు( జేతన్నాత్స్తుండే యన్నలకా, ౧౦ 
లం 

+. 

టీక జిలుగుంబల్క్కులు విన్న కా == వచ్చియురాని ముద్దుమాటలు వినగా 

(చెవులకును), చిన్ని గొనబుం జెయ్వుల్ కనుంగొన్న ౯ = రమ్యము లయిన చిన్న. 

తేనపు చేష్టలను చూడగా (కనులకును) పెదలకా మూరొ-న్నను ౫ శిరస్సును 
మూచూడ గా (చాసీకకును) ముద్దుగొన్నకా = ముస్టుపెట్టుకొనగా (జివ్యాకును) 
తనునుకా-తారొ-న్నకా = అలింగనముచేసీకొనగా (త్యగింద్రియమునకును) ఊహిం 
పనుక్రా కా ఇట్టిదని యనుకొనుటక్రును, పలుకక్రా ౫ ఇట్టిదని చెప్పుటక్రును, రాని= ' వీలు 



౧౬ సారంగధర చరితము [ ఆ. 

పడని సుఖంబును, వెందునట్లుగా ఈ పంచేంది) యోత్సాహమై = చెవి మొదలగు 
నింద్రియముల్నకెదింటిక్షిని ఆనందము కలిగి, తలిదండు9ల్ - విలసిల్లం గాకా కా సంతో 

పాంగ గ్యా (=కల్లిదండుంల కానందమును. కలగించువాడు గనుకనే) తన 
యుడుజ (అనబడుచున్నాడు.) అట్టి తనయుండు- ఏఠన్నాతు9ంే= సామాన్యుడా, 

(అనగా అట్టితనయుడుకలుగుట గొప్ప భాగ్యముగాని సౌధారణవివయము కాదని 

ఉ.. చక్కిలిగింత వెట్టినను సా రెం గికాకిక నప్ర్షచు౯ బయిం 

బక్క బడంగం జక్కనికుమారుని మక్కు_.వమాటు నేదు రాం 

జెక్కిలి గీటి యెత్తి మదం జేంచి ముచ్చట  దీనునట్టుగా, 
/ అవనే | ౧౧ . 

నక్క_ట! ముద్దులాడ వలదాొ 4కలదా యటువంటి భాగ్యముక్ ౧౧ 

టీక, ఏడుప్రు రాక్రా చెక్కిలి గీంటి = ఏడుపు వచ్చునట్లు గా బుగ్లగిల్లి, 
బెల్స్ = ఎత్తుకొని ముర్దులాడవలదా! (పసిబిడ్డల "నేడిపించి ముద్దులాడుట కొంద 
రికి. మచ్చు. )__+కలడా? అటువంటి భాగ్యముకొ =౫ (మనకు అటువంటి భా? $ 
ముకూడా ఉన్నదా! (లేకపోయెనని దుఃఖమును వెలార్చుట) 

ర ఈశ్వరకృప గద యాొసక 

శ క శైశ్వర్య సుఖములు ప్రాప్త క మగుటకు. గారీ 

విళ్సపతి మనకు నిపుడొక 

కాశ్వతయశుండైన సుతుంబ “సాదింప పంాకో? ౧9 

త్య టీ._శపంచే,.,వమై = త్వక్ ముక నత జిహ్వాభాిణము. 
అనెడి కైదిదియములకునున ' ౩ 

పద్యమున పంబేందిర్హి్యయములును, ఫా, టీ కర్తలు . ఆ: హించిన త్వ గాది 
కరసలో లేవు. ఆవరుసను _కొన్బ చో అన్వయము చెడును. ' 

శా, పా.-.ైతీలు [కష్పు] +వలచా యిటువంటి” (ఇదే హి ము పా) 
శలదాయిటంవంట _ రంజ-త్తాళ పా 

ఫా జీ7 కవలదా = అక్య_అలేక్రాం భాగ స్రముకా' జ సుకృతముకూడ , 0 
“సుకృతేమకూడ అక్క_అలేదాశి ఆఫిరాథో వ నా వృష్టించుటల? అర్థములేదు, 

అక్కరలేదని యెబ్వరనిరి కీ ౨౨. - - 
స LE / పొం “సకలైశ్వర్యము లెల్ల 

చా 
॥ whit 

కలనా జానా జాడను 



౧.) ఈశ్వ రార్చ్బనము ౧౭ 

గి తాం గుమారునిం గని ప్ర)షూూదంబు గాంచు 

నట్టి నర జ్జుం డఖలభకాలిం బ్రోచు 

శంకరుడు, మహా దేవు డాసాషమి నమ్మి 

నార మలయ, మనకో ర యీోడేణు టరుదె! ౧౫౩ 

టీక. తౌకాాతౌను, శైకుమారునిక = కొడుకును (కుమారస్వామిని), నర్వ 
దండ సకలము నెరిగినవా డు (సర్వజ్ఞుడు - అను పేరుగల వాడు )శంకకుడుూ= సుఖ 

మునుకిలిగించు వాడు (శంకరుడు పేరు మహాదేవుడు = గొప్పవేలుపు (మహా 

వుడు - పేరు, 

ఈశ్వరుడు కుమారుని గని ఆయానందము ననుభవించి మయొరిగినవాడు కావున 

మనకోను అటి యానందమును కలిగించునని యు , సర్వజ్ఞుడు కావున మినమనసులోని 

కోరిక నెరిగి తీర్చగలడనియు, శంకరుడు కావున మనకు తీప్పక సుఖమును కలిగించు 

ననియు, నుహాదేవుడు కానుక ఆమన కసాధ్య కార్యము లం రడవని యు - అందువలన 

మనయఖీష్ట్రమును తప్పుట ఆయనకిొక పెస్టనని కాదనియు... భావము. 

అ, ఈశ్వరార్భనము వా 

గీ. ఇపుడు _ వవతంబు జలే మేమి గలవొ. 

సలుషం దగు వాని నటు లైన ససల మగును 
భ కజనులకు ముంగొంగుంబసిండి గాయె 

సూడు వమెలనాంగ యల f చంద)చూడు(డరయ, ౧ర 

టీక, ఎలనాలయ= ఇంక్కీ చం దచూూడు డ=శంకరుడ్పు ముంగొంగుపసిండి= 

( నూ టీ... “కమారునిక = కుమారస్యామిధమెన పుక్తుంని? 
కుమూరస్య్వామిమొన పుత్తు) (డు? ఇది యర్థము లేనిమాట. 'సర్వజ్ఞశంక రాది క్క 

ములకువలె నే కుమార శ్వమునకును , అర్థము - అర్భాంకరము చేతవేవగా చెప్పకపో 
వుట పొరపాటు, మరియును వారు “భక్తాళింబోోచు శంక'ప(డు? అనుసమాసము 

లోని *పోం చు” అను కియావి శేవణమునకు “పోంచుక్షా = రక్షించును”. అనిట్రీక్ష 

వా9సీనారు, సరికాదు, పోోచు = గ తీంచునట్లి” యని వా9 యవ లెను, 

* శా, పొ 6ఏయేమినలవు' ₹ “వంద్రజూటు? (ఇది పో). ము, పా) 
చూడు, , చ ౦ద9చూడు” (డరయ) అని, శబ్దాలం 5 కారము; కవి కభిమతము, 

ఫి 



౧౮ " సారంగధర చరిత్రము [ ఆ, 

ముందరికొ౦0గున కట్టుకొన్న బంగారము (అక్కరకు అందునది, అని భా.) 

క, నెలపూదాలుపు మన పూ 

జలు మెచ్చునెకీయని మదిక్ విచారింపకు, చీ 

కిలిమూకిలి గా* నలిన 

చెలదితెర ల్చూచి సంతసించుట లేదే? . ౧౫ 

pee 

క నెల పూ దాలుపు= చంద9ధరుడు, (శెలశేపూవుగా ధరించిన 
మహానుఖోవుడు- కావున) మనపూజలుమెచ్చునే, అని విచారింపళుము! చీకిలిమాళకిలి 
గాకా కొక్కి_కబిక్కి.రగా (చా. శ, ర.) ఆల్లీన్స చెలంది తెరల్ = సాలెపురుగు 
బూజు తెరలను, చూచిమెచ్చలేదా! 

పూర్వము శ్రీకాళవాస్ని లే శివలింగమునకు ెఖాగమున నొక సాలెప్రురుగ్గు 
భక్తిభావమున చిత9విచితంముగా బూజు నర్జెననియు, ఆయల్లికలకు మెచ్చి యీశ్వ 
రుడు ముక్తి నిచ్చె ననియు ఫురాణకథ, 

క, కట పూజింతము నేర్చిన 

యటుల గిరీకు నొకయాకు నలమునం గొండం 

తేటిదేవరకును నొండం 

తటి పత్తి వెట్టువారు ధరణిం గల శే? ౧౬ 
టీక,.__?రీశుకా = (కైలాసాధిపతి) ఈశ్వరుని = (“కొండంత బేవరకు 

క్రొండంకప తిరి. “అకో_అలము” అనునవి లోోేకోేక్రోలు) 

గరళం శబ్ద సారస్యముచేత “దేవర కొండంత వాడే” యగసటయు, వూజ్యాధ 
వ్యములయిన - షృకేప్రువ్నములు, “అకు అలమేి అశసటయు నిందు చమత్కా రము. ఇట్టిదే,__ . 

ఎ. గీ “అనఘ యెవ్వారేనం గొండంత చారి 
కవని. గొండంకవూజ నేయంగలలళి? 
భక్తి నే నిచ్చు నీ ప్రువ్నపక తోయ 
మాత9ములు గాకిెనులుగాక నోక్రిత్రిలక? " (వను. 2_121) 

* పాఠశా “చీకిలి మాగిలి గా (తంజ, శా. ప. 
చేని మాసిలిశాం తీరక, Confusedly (జాను) . 



౧ 1] ఈశ్వ్రరార్చనము ౧౫ 

గీ అని పియోక్తుల శివుం గొనియాడి యపుడు 

సక లజనములు శివపూజ సలుపకున్న 

నాజ్ఞ యని వాటం బనిచి శివాలయములు 

ధరణీ. గట్టంచె నూరూరం దప్పకుండ, ౧౭ 

టీక, ఆజ = శిక్ష, 
షు 

క. రాజశిఖాముణిప్రూజలు 

రాజనిఖామణే యొనర్చె ఖరవ్యుద భాళి౯ 

రాబీవకుముద చంపక 

రాజీవకుళాది కుసుమురాసుల వేడ్క_౯. ౧౮ 

టీక, రాజశిఖానణ్రి = రాజ శేస్థుడయిన ఆ రాజననేందు9డు, రాజశిఖా 

మణి పూజలు = (చందు)ని, శిఖనాందు మణిగా ధరించిన) యాశ్వరుని శూజలు, 

రమ్య = మనోహరములయిన్న దళే అళిక్షా = పత్రముల మొ త్తములచేతేను, రాజీవ = 

కమలముల మయొక్క్యయు, కుముద = కలువలయొక్క్యయు చంపక = సంపంగెల 

యొక్కయు , రాజీ = మొ త్తములచేతను, వకుళ = పొగడ, ఆది = మొదలయిన, 

కుసుమ = వూవులయొక్క_, రాసులక్రాణ మొ _క్లములచేతను వేడ్య౯ా = (ప్రీతితో, 
ఒనర్సెకా = చేసెను, 

క. వివిధఘనదానములు భూ 

ధవవుణి పరిశుద్ద డె ముదంబున నొసలౌన్ 

శివభక్తులు పెద్దలు నగు 

నవనీసురవర్యులకు వవార్చణ మనుచుకా. ౧న౯ా 

టీక.--ఛళూధవమణి = ఆ రాజశేస్థుడు, పరిశుద్ధుండై = స్నా నాదులచేత 

శుచియై, వివీ,,.ములంా అ నేకవిధము లయిన గొప్ప దానములు, (గోదాన భూదాన 

పీరణ్యదా నాదుల్ర-. అవనీ సురవర్యులకుక్ = బావ్మాణ శ్రస్టులక్షు, ముద 

మునకా = సంతోవముతో, ఒసలౌను, 
వెలాలానా 

tea.) 

* “రమ్యదళొాళీ” తంజ, పాక్రము, 
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గీ అంతం గాకీవిభోనిపూజ కరుగచెంచి 

పత్నియును దాను నత్యంతభ క్రీతో స్ 

+ధ్యాన మొనరెంచె నయనహా స్తములు మోడ్చి) 

దేవ ₹హారహర వారమపహాచేవ యనుచు. ౨0౦ 

టీక. అంతక = అటువిమ్ముట, కాశీవిభుని పూజకుకా = ఈశ్వరా రాధ 

పారవశ్యము చేత నవానములున్ను. (నమస్కారము చేయుటకు.) హా 'స్తములును, 
"శి వేలా 

+ - 
ఖ్ ఇ 

జ. » Pp చలి ్లో శం ఇళ 
యె mi Wy క వాన 

ముకుళంష ఇప్ప, ధ్యానమొనరించెను ..__ (చేవ, , , యను చుక వ స్నా నగపోనర్చె అని 
ఆక్షతే లకి అన్వయము. ) 

zu * స్నానం బెనర్చె మందాకీసిధళునకు 

వృతం బెసలాం గృ _తీవాసునకును 

రత్నా సనము వెళ్ళు రజ అాదొనిలయున 

కలందె గందము భనీతాంగునక్తును 
సవరించ బుష్పంబు చం(నశేఖరునకు 

నిచ్చె ధూపం బన లేకు నరు 

నునిచె దీపము జపరంజో్యోతిస్ప్వ్ర యాపున 
కమృతాన్న మిడియె విపాశనునక్రు 

శకా, పా “స్నా నమఘొనరించి? 
పూజవేయుటక వచ్చిన రాజు, 

ఫార్యతోగూడి స్నా నమొనరించ? న 
పృీకులలోేనుగూ డా “ధ్యాని ఆను 

“దేవాలయములో... ఈగుని ఎముక 
నుట అనుచికేము. పా. ము, లోను తాళ 
సౌాఠమున్న ది, 

1 పౌశాంప్రకవాకక్టి9 

శరా పాం “ పరజ్యోతి 5 (పరజ్యోత్ః స్వరూపునకక్ = అన్ని టి కొన్న నధికమయిన జ్యోతిస్సే స్వరూపము'గాం గలవానికి ” అన్ని పూ టీ) 
పో. ము నను, వాత పోతులలాేను గూడ్యా ఈ పరంజ్యోతి ” ఆను పూరి మేయున్న ద, ఆమాపము తహ్నషి కాబోలు € పకజగ్యోతి ' అని దిద్దినారు, వారు 
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గ్ దండ మర్బించె నల జగద్వంపతువకు 

నమిత ధారాళ నారాళ హర బాస్ప క్ల ; 
వివిన పులకాంకు రాంకిత నేత) గాతుం 

లో 

డగుచు రాజననేంది) ధరాధినిభుయు. ౨౧ 

జు 

టీక, రాజన కేంద్ర) థరాధివిభుఃడు, అమిత... గాతుకు. ఆమిత = 

విస్తారమైన, థారాళీ= అగ్డులేక సృవించుచున్ని , నా రాఃలే = (న + అరాళ) కుట్రి 

ములు కాని, హర బాన్న = ఆనం దాశువుల చేతను, నివిడ = ఒత్తయిన, ప్రల 
కాంకుర = పలకల మొలకల చేతను, అంకిత = చిహ్ని తము లెన నేత్రం గాతుం 
డు కా నేతములును _ గాతీ9మును కలవాడును, (హర్ట బాహ్సముల చేత అంకితము 

కుమారసంభవ టీకలోను, 6 పరజ్యోతిని లోపల సాక్షాత్క_రించుకొొని " (8-58) 
ఆనియే ఐ*సి నాదు. 

ఈ పరంజ్యోతి * “ పవంధాముండు - అను కబ్దము లసాధువులు కొను. ఆప 
సిద్దములును కొవ్రు. సంస స తకాంథ కావ్యములయం 'దెల్లైడలను కనబడు 

చుండునవే, 

(1) “పరంజ్యోతి: పరంధామ పరాకాశ పరాత్చరఃి) (రామ 'సహ్మ సము) 

(2) “పశేశీ పొరగా పారా పరంజ్యోతి స స్వరూపిణి, 7) (ఆన్న, నవా.) 

(8) “అపరిచ్చి న్నావ్యయ, ని 

త్య సరందో ్యృతిర్మయుండే శ నై. (సీతా. సం 2-80.) 
(4) “స హీ దేవః పరంజ్యోతి సపమఃపాళే న్యవస్థితమ్.”” (కు. సం, 2-58) 

పరంజ్యోతి; పరమా ల్మాహ్ (మల్లి) 

(ర్) “దండివెలుగు అనగా పరంజ్యోతి, The great light te. God, 
(బా9ిను.) 

(6) * ఆపరంధాముడు గాని చారుగుణధాముడు గాడు సమీర 

నందనా.) (సీతా, సం, 1-81.) 

పరంజ్యోతి, పరంధాముడు, పరంతప్పుండు, పరంపర, పరాత్పరుడు, 

ప్రభృతి శేష్దములను పరజ్యోతి, పరధాముండ్సు పరతఫుడు, పరపర్క పరపరుండు, 
జిని దిద్దుకు సరి కౌదు, 



న 

రత సారంగధర చరితము (ఆ. 

లయిన నేత్రములు కలవాడు ప్రుల కాంకురయుల చేత అంకికనుమున గాత్ర)ము కొల 

వాడు - అని క్రమముగా అన్వయము) ఆగుచు, మందాకినీ భకునకుక్రా = (మూడు 
లోకములను పవిత్రము చేయగల గంగను తీలదాల్సిన వానికి, స్నానంబొనర్చెను= 

అఫ్టై పేకముబే సెను, కృ త్తీవాసునకుకాా (గజ) చర్మము వస్త్రముగాగలవానికి, వస్త్రం 

బొౌసలోౌకా; రజతాది నిలయునకుక౯ = వండికొంద యిల్లు గా గలవానికి, రత్నాసనము 

"పృెఫైకారత్నాలపీటచే నెను భఛసీతాంగునకుకా = బేనామున- బూడిదవూసుకొను 

వానికి గందము, అలంటెక్షా = పూసెన్వు చందం శేఖకునకుకా = చందమామ సిగ 

దండగా గలవానికి, ఫుష్పుంబు, సవరించెకా = అలంకరించెను అనల - ఈకుణు 

సకుక- = అగ్ని నేక్ఫునికి, ధూపంబునిచ్చెను పరంజ్యోతిః స్వరూపునకక = 
నర్యాధిక మయిన తెజస్సే స్వమాపముగా గలవానిక్సి దీపమును, ఉనివెక్షా = 
సమర్శించెనుు విహెళేనునకుక్రా = వివ (హాలాహలి) మును భథ్మీంచినవానికి, అన్ను 

తాన్నమును -- ఇడియెక్రా = అర్పించెను జగత్ వందితునకుకా = లోకముల 
చేతే నమస్కరింప బడువానిక్తి దండము అర్పించెకా = నమస్కరించెను. 

రాజు తనకుగల భ క్లికొలడిని కక్షరునికి అర్చనలు వచే సెనేగాని, ఆ మహా 

దేవన క్యయర్బ్చ లేపాటివి, అని ఫావము. 

చర్మమును భరించువానికి నాగ న వస్త్ర ములిచ్చుటయు, బూడి దెబుస్స 
న్నకు గందమలకుటయు, “మొదలే అగ్ని సేతు ైనవానికి మరకల ధూపమువేయు 

టయు, వివమును తిను మొరటువానికి కమ్మని భోజన మిడుటయు తో చనిపని 
గద్యా అని యొక చనుత్కారము. 

ఫీ మంత్యాభిషేక్ర మేమర్యాదం చేసెనో 

తల శెక్కి.నవిషంబు దొలలో లేవు 

గారుడమణిహార మేరీతి నిడియెనో 

మెడం జుట్టుకొన్న పా మెడల లేవు 

నుదుట గందప్పవిందు వవ యుటువెనో 
నెజయ మూసినకన్ను చెజవ చేను 

భూపవిశేవ. మేహాపునం గూన్చెనో 
మెటాడు భూతముల్ విడువ'తేకు 



౧. ] ఈశ్వ రార్వనము 93 

గీ, చెలియ నమృతకరుం డనం డేజరిల్లు 

నోవదధీశుకులంబున నుద్భవిల్లి 

యెన్నికకు నెక్కు +రాజన కేంద విభుండు 

పంచశర వెరిపూజ గావిచునపుడు, 99 

కపద్యామున 6న రేయది శబ్ద శ్రేవచేత వివవైద్య భూత వైద్యములు స్ఫురింప 

జేయబడీనవి, 

అమృతకరుండు ఆన్షక్రా = ఆఅవ్బతేమయమనము లయిన కిరణములు గల తాడు 

అనగా, తేజరిల్లు = పకాశించునట్లి, ఓవధీశు కులంబునకా = "చందిని వంశేము 

నందు (“ ఓవధీశో నికాపతిః) అమ) ఉద్భవిల్లి = పుట్టి, ఎన్నికకు చెక్కు, 
రాజనశంద్భోవిభు(డు = రాజనలేంద్రు డేనురాజు, (అని యర్థము.) 

అమృతకరుండు నా = అమృతవాస్తు డని లోకులు పొగడశగా, తేజరిల్లు= 

వాసీగాంచిన ఓవ.ధీశు కులంబునకా = మందు మాకోల కధికా[మైన = (వివవార 
ములయిన వేకు - వెల్లంకులు తెలిసి వాడ నేర్చిన) వాని వంశమందు, ఉద్భవిల్లి- 

ఎన్నికకు చెక్కిన, రాజ -నరేందం) - విభుండు = ఉత్తమ విష వైద్యులలో మేటి 
యైనవాడు ఉ కేన మాంత్ఫోకు డనియును (అర్భాంతరము.) 

(కీ హధుి అనగా మూలికలు. ___(ఓపధ్యో జాతిమా లే) స్యురజాతా సర్వ 

మౌసధమ్”_ అమ. ఏన రేందు9ండం= మాంత్రికుడు), అనుటకు. (క్రియే తాస్యాణక 

న రేంద9 స్య శేనచి దనంతశ కినా సి దంత రా మణి (దశ -- చరితమ్ ఉత్తర, 7) 
లాల య] | ఆధి 

వెద్యులలో * అమృతహస్తులు- “దగ్గవాస్తులు? అని రెండు తరగతులు, (అట్ఫుక 

వాస్తు డనగా “చేతివాస్” కలవాడు. అతని చేతిమాదిగా, ఎట్టి సామాన్యావధము 

రా CO జ జ = నిచ్చినను అది యమృకకల్సనె యారోగ్యమునిచ్చు ననియు. దగ్భహస్తుని చెయి 

తగిలిన యెడల ఎట్టి మహోౌొవథ మైనను నీరసిలి వ్యర్థ మగుననియు లోకమున 
0 గ్గ 

(పతీతి. బ్రాను ఇట్టు వానియుంన్నాడు-- “వానిది అమృత హస్తము- వాడు 

అమృత వాసము గలవాడు he has a healing hand; వాడికి చెబువాసీ కద్దు. 
గన 

f శా స్ర్ర్రేగారి ప తిలోను , ఇతర పృతులలోేనుగూడ్యా క రాజమయహీూం 

(ద్రవిభుండు "అని యున్నది, కాని రాజునందు * నరేంద9త్వము (=వివ_వైద్యత్వము- 

మాంతిక్రత్వమును) లేనియెడల పద్యమున కవి యమర్శిన అర్థాంతర చమత్కృతి 

యంతయు నంతరించును. కావున *నలేరద్ర” అని "నేను సవరించినాను, 
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he has a lucky hand, he is fortunate in his practice” 

నశేంమకు) (జ) మంతాాబిషేకము _ మంతములతోడి యభఖిషేకము, ఏమర్యా 

దక్ష = ఏకీతిగా- చేసెనో. (కాని) తల కెక్కిన విపంబు = కళ్ళని తల్వా 

నెలకొనియున్న నీకు (గంగ), = (ోజీవనీయం కుకేం విపమ్ి-ఐమ) తొల 

లేకు = అస్టేయున్నది. 

పంచకర్నకైక పూజ = ఈశ్వరార్చనము. కావించునవుడు.. (కర్త. రాజ 

శివుడు తేన కేలమోది జలమును (=నంగను) తొలగించి కా జర్సించిన అఫ్ 

షేకజలమును భరెంపలేదని తాయ, అక్సింపబడినది శిలానిగహము కావున 

ఆవిగుహమువై. చెక్క_బ కిన “ంళ యో యున్న దని భావము, 

మంతా... చేసెనో = (ఇక్కుడకర్త - ఏవవైద్యుడు) మంత్రించి నీళ్గను 
ఏక్తిగా చళ్లెనో శాన్సి తేల శెక్కి_న * విన౦బుడతేలవగకోను వ్యాపీం పిన విషము, 
తొలంగలేదు = దిగలేదు, ఎైద్యుడు వుంతించి నీళ్లు చల్లిన వెంటనే విషము 
డిగుటు లోక మునక లదు, ప్రకృళమున అట్టు దిగ లేదని అర్థాంతీరము, 

(0) (కర - రాజు) గాకుడమణి హారము = గరుడపచ్చల పేరు, వీరీతి7గా 
నిడియెనో = ఏవిధముగా సకుర్పించెన్నో జాని మెడ (జుట్టుకొన్న పాము _ 

ము కరఠమునకు చుట్టుకొనియున్న పోము, ఎడలలేదు = 

ఈకును చాయు సమర్పించిన గరుడపచ్చల హోరమును (గ్రహించి ఆలంకరించు 

* వూ. టీ, శవివంబు = కాలకూటము” 

కాలకూకీ నునునది ఒక విపువిశేసము గాని, విషసాథధారణముకాదు _ 
కాలకూట కాకోల హాలాహలాదులు వివవిశేషము లన్సి, అమర కో వయున చెప్ప 
బడియున్న క, “తేలు, పొము మొదలగువాని వివమును * కాలూ” మనుట తగదు, 
“ వానికి విషము కల కక్కిన * దని ఆనవలసీనచోట - ఈ వానికి కాలకూటము తల 
కెక్కానది * అనుట కప్పు కావున, పికృతమున తలకెక్కిన విహయును- * కొలబ్రూ 
టఉముగాి చెప్పుట పొరపాటు. ఈళ్వకుడు కాలకూటమును తా) వెను గాని, అవ్వ 
యాతని తల కెక్ళ లేదు. కంకముననే నిల్చిపోయినది, 

సీ, “కమలించెగాక యంగజ విరోధి శిరోధిం 
దల శకెక్క_జాలెనే వాలహలంబు' వసు-క4.ి9, 
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జ్. తన భుజగహోరమును విసస్ట్రింప లేదని యర్గము. ఆ శిలాాపతిమకు చెక్కిన 
wry 

భాపన మశుయున్న దని భా వవ 

గారుడమణీహారము = గరుడపచ్చలహారము. (శారుడ మను మంశేంముచేత 

మంతించిన రత్నాలదండ - అనియును) వఏకీతిగా వేసినాడో గాని (కర్తం విష 

.వెద్యుడు)-- మెడకు పెన వే సికొని యున్న పాము వదలిఫోలేచు అని అర్భ్యాం, 

గాకుడమంఠతంము సర్పములకు పాణాంతకము, ఆమంత)ముతో మంతించి 

యిసుక వల్లినమెడల ఆ చోటికి పొములు రా వని జనశుతి. గరడపచ్చలును 
య 

(6) శనుదుటకా = నొసటియంకన్కు గందప్రువింభువ్రు = గందపుచుక్కు 

(బొట్టు) ను. (కర్త _ రాజు) అది యెట్లుజెశెనో కాన్ని (నెరయక్రా) + మూసిన 

రాజు,ఈశ్వరుని నొసట నంచపుబొట్టు పెట్టి అలంకరించి నాడే గాని, అందుకు 

మెచ్చి యాజేవుకు కన్నె త్తిచూడనెనను లేదు - తని యర్థము. శిలా విగ లోహము 

నకు చూపులేదు ఛ్రోవున చూడలేదని, భావము. 

జ వూ, టే. 'నుదుటకా = కంటిజిప్పమో(ద బొట్టుదిద్దిన కన్ను దెఆ 

“నుదు? రనగా “నొసలు గాని “కంటిశిప్పి కాదు కంటి శిప్పమాద 

బొట్టు పెట్టుట మానవభోకములో ఎక్కడను లేదు, * పినీద్ద” మనుట సా 
రు ల య 

ణా 

Y వూ టీ. “మూసీనకన్ను = అనలనేతిము, [అది పిళయశకాల 

మందుతప్ప మటీయెప్పుడును శివుడు తెజవండు స! 
3 

అఆమాటనిజ మే గాని, ఆయనలనేకమును తేరిపింపనలె నన్న పట్టుదల 

రాజు శకేలక్షలిగెను! సంకు లే దన్న దుఃఖమున కోరువలేక ఆ యనలమున బడి భస్మ 

మెపోవచెంచెను కాబోలు! జ 

రాజు ఫూజించినది శిలానినంహమునన్న వివయమను వూ. టీ. కర్తలు 

గు_ర్జింపలేదు, 

4 



9౬. సారంగథర చరితము | ఆ 

“ంద హః ఇటినను = నీనకన వివ వైద్యుడు మంత్రించి గందప్రుబొట్టు వెట్టినను _ మూనీనకన్ను తెరవ 

లేదు = (ఇది జాతీయము) ఒళ్ళు తెలియక అము పడియున్నాడని అర్భాంతరము, 

భూతము సోకి గాన్మి సర్చాదుల విషము వ్యాపించి గాని స్మృతి తప్పిన 

వారికి మంతించి నొసట విభూతి పెట్టుటయు, వంటనే వాయు స్మ ఎతివచ్చి 
3 చ స 

కన్ను తెరచి చూచుటయు లోకమున కలను ( ఇక్కడ విధూతికిబదులు గందము. 

వెప్పబడ్నడెఎ ప్రకతమున నట్లు జము లేదనా మాటు. 

(d) ధూపవికేషము = అగరు మొదవలగువానితో మంచి సువాసనగల ధూ 

మును, ఏరూఫునకా కూ ల్చెనో = ఏవిధముగా అర్చించెనో గాన్ని 

వెంటాడు భూతముల్ = ఈశ్వరుని వెంట నుండు పిముథగణములీ, విడువలేదు 

(ఈళ్వకుడు భూతేకుడు, కళూతానాం (పమథానా మోశః' అని వ్యుత్ప త్తి). 

ధూపవిశేషములబేత చెంతగా సంతోపపరచినను, ఈశ్వరుడు పిమభగణము 

నవక లికిపంప్కి రాజు గారికి ఏ కాంత మియ్య లేదని, యర్థము, ఆపితిమ చుట్టును 

అమర్చబడి యున్న నందీశ్వర దండీశ్వ రాది పితిమ ల్లీ యున్న వని ఫెవము, 

వైద్యుడు, ఎన్ని రకముల ధూపములు వేసీనను, వెంటబడియున్న, భూతేముబ్డా 

పీకాచములు, విడిచి పోసేలేదు _ అని అర్థాంకేరము. 

మొండి పీళాచములకో ముసాం( బము మొదలగు వస్తువులతో = ఛూపములు 
వాయి 

“వేయుటయు, ఆదుగ్గంభముకో కీట్టుకొనలేక, = అవి వదలిపోవ్రటయు లోకమున 
ఇ Can ఇజ్ ణీ కలదు, ప్రకృత మున ఆట్లు జరుగ లేదన్నమాట. 

నమకము, చమకము, మహాన్యాసము మొదలగు మంతిములతో . నుతిం 
చుచు అభిషేకము చేనసీనను, పచ్చలహారము మొదలగు విలువగల కానుకలు పెటి 

రలు 

నను, గందము మున్న గువానిచేత నలంకెరించినన్కు అగరు మొదలగు సుళంథదవ్య 
ములతో ధూపములువేసినను, అచేవునియందు ప్రసన్న తాలకుణములేవియును 
చూపట్ట లేదు, కారణ సుమా? (శద్ధాభ కలలో గాని ల మంత తేంతాందులలో 

గాని యేమేని లోపముజరిగానా లేదు _ లేదు, అక్చింపబడినది శిలావిగం హాము 
కావున ఆదేవ్రనియం డెట్టిమామ్నను చూపట్టకుండుట్మస్వాభావికయే, అని సాము 
చాయి కార్థము, 

- 

విపషవైద్య భూక వై డ్యాదికథనము చమత్కారము, 



౧. ] ఈశ రార్చనము 9౭ 

ర్న ఊఉ. చే నృపాలుం డరృణము చేపిన చక్కెర లుప్పతిలు పం 
న్ Cn? 

(దేరము లారగించుదు నుతింపచొడుం” మహేళుం డింపునకా 

సారెకు గుతుకల౯ా విషము నాలుక బెల్లము వెట్టి రయాకుటణ్ 

ఫ మేర లంట య్య సామోయని మేలము లానును ౫౩ నవ్వుణకా, 

గ్ 

టీక, — కృకకా విషము. నాలుకక్షొ బెల్లయ = చెట్టి అకుటుల్ = కున 
సులో దురభఖిపాయ ముంచుకొని కి తియ్య గా మాట్లాడుట. (ఆడుటల్ = 
నటించుట _ అని సారన్యము) మేరలట మ్య = న్యాయమటయ్య, సామి! అని, 
మేలములాడు చుకా = పరియాచకములు పలుకుచ్యూ గౌరి _ నవ్వ గ్భా మహే 
కుడు = శివకు, నృపాలుండు _ అర్పణచేసీన = అర్చించిన, చక్కె_రలు-ఉఊప్ప 
తిల్లు = విస్తారముగా చక్క_ర వేసిచేసీన, పందేరయులు = భక్యూడి నివేదనలు. 
ఆరగించుచుక్కా ఇంపునకా = ఆనందముతో, నుతీంపంచొడంగాకాైా(ఈకడుమంచి 
భక్తుడని) రాజును మె చ్చజొ చ్చెను. 

“మున్నాలిక బెల్లము - అంగిట వినయము” అని లోకో క్షి, కడుపులో కొప 
టము పెట్టుకొని చెకి తియ్య గా మాట్లాడుట - అని దానికి ల త్యూస్థము. సహాజము 
గ నే కుత్తుకను విపముగలిగి యున్న శివుని నోటికి బెల్లపు _ అప్పచ్చులందిచ్చి, కవి 
లోకో క్తికి వాచ్యార్గమును గూడా జోడించినాడు, 

గాం పరిహా సవాక్య్యమున , స్వామో, సంతానము నియ్యక యింక కాలము 
మిడికిందీం తౌముు ఇప్పు డా రాజును పంళంసీంచుట వట్టినటను మో నటన 
“ము శ్నాలిక బెల్లము - అంగిట విషము అను లోకో క్తకి చక్కొ_ని తార్కాణముగా 
నున్నది అని యె త్తిపొడుపు, 

గ్, ఇట్టు లత్యంతభ క్రిమై నెపుడు నంగ 
రంగ వె భవముల సమ్మగ౦బు లెన 

యారగింపుల సంతుష్టి నలవరించి 

వ్ర (దికాలంబులంపు. శీ బూజిుంచుచుండె ఏర 

ఖ పాశాం, _*పంజేరము. 010 నటీంపి ( స ద, ) 

వ సా, పొ. మేరలటమె్యె సామికని” (*సొమికికా = శివునికి మేరలు 
ఆటుఅయ్యెకా = ఒప్పీననయ్యోను వూ. టీ.) 

4 మాశాం. వ్లూజింపందొతణ గె.) 
* 



6౮ సారంగధర చరితము (ఆ, 

టీక అంగరంగ వైభవములకా = సకలవిధములయిన కైంకర్య ముల వేతను 

సమ, గింప్రులక్రా = కొదవలేని ని వేవనల చేకను. శతి కొలంపులందుకాైా ఉద మ 

మధ్యావ్నా సాయం సమమయములయం౦కును) ప్రాజించుదుండేను. 

అంగ రంగ వైభవములు,--- అనగా, (ఆంగ = దేవామయొక్చి_ యు, 

రంగ=కొలయముయొక్కి_యు, విభవములు * అని పతి పదార్థము, “సమ స్పభోగ 

ములు” అని సంప్ర దాయార్థము, బ్రౌణ్య మున ఇట్లున్న ది, 

“అంగరంగ. వైభవములు Enjoyment of riches or excellencies; 
pomp, luxury; సమ _స్టభోగములు. రంగడు అంగరంగ నెభవములతో వేంచ్చే 
స్తున్నాడు the god was carriel in procession with all kinds otf 
homage.” 

క, “తికునార్టుకు బేరులు నన 

వరకేంబును నంగ రంగ వై భవములునుం 

దిరమగును దేవళోంబుల( 

బరంగంగ నొకకోడిగూయు పల్లియ వెనక *(ముల్ల విప,1.-60) 

క. నందన సంతానము మది 

యందుం 1 నోరి భజియింప నాశితపటలీ 

నందనసంతానం బగు 

పిందుక భాధకు (డు పార్వతిశ్వరుం డంత౯ా, 9 
& తో టెక, ఈ నందన సంతౌనముకా = పుత్ళ సంతతిని, మడియందుక కోరి 

+ శా. పొ“ గోతుచు భజింప ”, 

ఈ వూ టీ,__ీనందన సంతానము = కుమూరుల పరంపరను. 
ఇక్కడ *నందనసంతానీ మనగా నందనరూప సంతౌసతు (=నందనుడే) 

గాని *నందనుల యొక్క_ - సంతౌనము (పరంపర) కాదు. కాజు కోరినదియు, 
రాజశేఖకు డిచ్చినడియు, నొక్క కుమాకెనీ, “కుమారుల పరంపరను? కాదు. 
పుకర సంతానము, పుత్ కాసంతానము అను వ్యవహారము పినీభ్సు, __ 

వీ, కని పాచి నొడ్డువీయంగ రత్న మువంటి గ 

పుత్త్రుసంతానంబు పు ప్రైననణ 
భువననయనంబు లేకా ౦ధన్చడుమించి, [రామా-2.106, ] 



రా 7 J ఈశ్వ రార్చ్పనము ౨౯ 

భ్రజియింపక = సేవింపగా, ] ఆళి...౦బు ఆ శిత = భక్తులయొక్కం, పట లీ= 

సమూసామును, నందన = అఆనందింపజేయుట యందు సంతానము = కల్పవృతు. 

మయిన, (అనగా, కల్పవృకుమువలె కోరిన కోరిక లెల్లను తీర ఆనందమును కూర్చు 

వాడయిన) ఇందు కశళాధరుండు పార్వతీశ్వరుండు. 

సీ. వరదాననంపద వా మోత్త మాంగముల్ 

న లజాగంగల సాశ్నీ చెలుపం, 

గోపపసాదై కగుణమాఢిం జూపులు 

చందమాముల్లుని సావ్న చెలుప, 

ఖలశిత సాధుకక్ష్షణమున? గటియు. గల్ 

శార్లూలమృగ ముల సాశ్నీ దెలుప 

ననుపమా జ్ఞసిద్ధిం + బునుక గంగాళంబు 

4 స్రరసీరుహాసను సొశ్సీ చెలుప, 

(నూ. టీ, “ఆశి. ,.0బు = భ కలయొక్క. సమాసమునకు నందనవన 
p వ ంి మందున్నట్టి కల్చవృత.ము). 

కల్చ్పవృతుము నందనవనమునందే గాని మరొకచోట నుండునదికాదు. 

కావున *నందనవనమునందు న్న ట్టి కల్పవృముమని కవియనడు . 

య కా. సాం * ఫునుక గంకాళంబు? (“పునుక కంకాళము(ల్ *) = 

కసొలమను పాతిము ’ అని వూ. టీ) 

6కంకాళము'* అనగా అస్టిపంజరము గాని పాత్రము కాదు. *పునుక గంగా 

భంబు అని సరియైన పాఠము, పూ, ము, న నున్నది. 

4 కాం సొ * సరసీరహామ్ల * (ఈ సరధీరుహాసనుక్రా = బిహ్మను- 

వూ, టి | 

“ సరసీరపోముల ' అనునది అచ్చుపొరపాొటు, తప్పయినను శీ) కా హ్రీ గారి 
ము[దణమున నున్నందున అనుమానింపక వావిళ్ళ్బారును * సరసీతుహాతంల * అనియే 

ముద్రించి నారు 
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గె, బంధు రాష్టవిభాతులు పరిక విల 

వనవు రాజకిఖామణిశ1-బు వెం య 

బగమదమున మందహాసయానములతోష 
౮ చి న ఇ అల జర జ 

ఎఇ వచ్చి ధరణక లేందుని స్వప్న మువకు, ఆచ 
ఈపద్యమున “రాజశిఖాకుణి” శబ్దశ్డేం చేశ, ఈళ్యకుని యందు- “ రాజు శేష్ట 

తము అమన్చబడీనది. 

టీక (1) వామో క్రమాంగముల్._ వామాంగము = ( ఈశ్వరుని) శరీరము 
లోని యెడమ భాగము, ఊ త్తమాంగము = శిరస్సు, వరదాన సంపదక్రా= వరమూప 

మయిన త్యానసమృద్దియందు - ( శేష్టమయిన త్యాగ సమృద్ధియందు , అని అర్జాం 
తరము.) కెలజాగం౦గలక్రా = పార్వతిని _ గంగను, సాకీ చెలుపక్రా = దృష్టం 
తేముగా తెలియజేయుచుండ గా... (“ సాక్షీ - Proof, evedence’ బౌరను,-క. 
“తప్పీతివోయి చ్చెదనని, ఇెప్పితివో కపటసాతీి_ భాగ . 1855.) 

ఈకడు గొప్ప త్యాగి, కోయవారలక్రు తన శరీరము నైనను దానముచేయు 
వొడు - అందుల కీ పార్వతీగంగ లే సాక్షులు అని, తన (శరీర) వామ భాగమున్ను 
శిరమున్ను కెలిమజేయుచుండగ్యా అని తాశ్చర్యము. 

ఈశ్వరుని వోమౌర్తమున పొర్వుతియు. శిరమున గ౦గియు నుందు రనుట 
నువిదితీము, ( వామో _త్తేమాంగప౦) దానమువేత ఇందు దానసమద్ధి చెప్పబడినది. ) 

(8) చూపులు, కోప,..రూడఢికో = నిగిహముచేతేను = అనుగ హాము 
చేతను - ప్రసిద్దమయిన _ స్వభావ నిశ్చయమునందు, చందనూమ అల్టునికా = 
[ చందు))నికి మేనల్లు డైన] మన్మథుని _ సాక్షీ తెలుపక్షా, 

ఈతడు కోపించినయెడల నాశేనముచే యుటకును, కరుణించినయెడల బ్రతి 
కించుటకును, ఇాలిన గొప్పప ఫొవమకల వాడు _ అందుకు మన్ముథుజేసావ్షీ _ 
అని చూపులు తెలియ జేయుచుండ గా, అని తాం - 

లి _ ల ఈశ్వరుడు కోపించి మన్మథుని వేడికంటజూాచి భ స్మముకొావించె ననియు _ (రతివిలాపముబేత) కరుణించి మరల బృతికించె ననియు _ పురాణము, (ఇందు, చంపి మరల ప్రతికించుటు ద్వారా _ కోపపి సౌదయులు చెప్పబడినవి.) 
(క) కటియుక్రా = మొలయుళు. శ్రేశ్ = చేయి యును, ఖిలశిక్ష క్రా = దుష్టశిక్షణ మునందును, సాధుకక్షణమునక్షో == శ్రీ వ గకీణమునందును , కారాల 
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మృగములక్షా = తౌద్దప్రలిని _ జింకను, (కంఏవము ౫౩) సాక్షీ దెలుపక్తా. 
శి మీంచువాడు; సన్నాస్టులను రతీంచువాడు. 

అందుకు పెద్దపులి జింకపిల్లయే సాకులు అన్సి కటింమును సా_స్తమును తెలుషు 
దుండగా అన్కి శా, 

ఈక్ళయను పులితోలు కోట్టుకొను ననియు _ లేడిని చేతబట్టుకొను ననియు- 
పురాణము, (ఇంచు, ఫులిని చంపుట జింకను నున్నించుట గ్వారా, ఖలకితణ సాధ్ధు 
రకుణములు చెప్పబడినవి) 

(4) పునుకగంగాళంబు = “పెద్ద గంగాళీమువలె బేతనున్న తలపు 
అను, + సీద్ధిక్ = సాటిలేని దండనశ_క్షియంప్రు సరనీకహాసను . 
సాశ్నీదెలుపక్రా, 

7 లే m |] గ్రా 
కా షే & 

ఈతడు, నిరుపమానమయిన ఆజ్ఞా సీగ్టికలవాడు, అందు కో బ్రహ్మ జేవుడే 
సాకీ, అని చేత నున్న తలపు మై తేలుప్రుచుండగా = అని, తా, 

పూర్వము బ్రవ్మాకు అయిదుతే లలుండేననియః, ఒకప్పుడు శివుడు కోపించి, 
యొక తల నెగురగొకైననియు, ఆ తలపు పైనే చేతదాల్ని శివుడు చరించుచుండు 
ననియు పురాణగాధ, ((బహ్మ దేవుని తలతీ సె ననుటద్వారా యిందు అజ్ఞా 
సిద్ధి చెప్పబడినది.) 

బంధుగ = విసారమయిన, అస్టవిభూతులు = అణిమూద్యష్ట సిష్లులు (౯ 
అణిమ, మహిమ గరిమ, లఘిమ, సా ప్తి, పో కామ్యము, ఈశత్వము , వశిత రము) 
అ జా జల్ పరిఢవిల్లక్రా = అతిళశయింపగా _ (అని, యర్థము ) 

అస్ట్రవిభూతులు = (గృవాము, శయ్య, క్యస్త్రము ఆభరణము (క్రీ, 

అనాం.) 
ఠి 

తనదు, * రాజశిఖామణిత్వంబు = చంద ) శఖరత్వము = ఈశ్వరత్వము, 

(రాజ శే9ివ్యత్వము, అని తర్గాం) విలయన్ = పికటముకాగ్యా, పీమదమునకా = 

+ *దాసో భృత్య స్పుతో బంధు ర్వస్తు వాహన మేవద 
ధనధాన్య సమృద్ధి క్చా ప్యష్టభో గాః పికీరితాఃి* __అని కొందరు, 

+ పాాళాం, - రాజశికో మతికంబు? 
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నంతోవముతో, మంద _ హాసయానములతోడకా == చిబునవ్వుతో-_ మెల్లని 

నడకతో (మందహాస మందగ మనములు మహా ప్రవ లవతణములం)*ఫరణీత లేం దుని 

= భూపతియెన ర"*జన లేందు9ని మొక్క, స్వప్పృమునను వచ్చి = కలరోేకనబడి, 

దాననంపడ, కపప సాదములు, ఖల శిక్షణ సాధుర కణములు, ఆజ్ఞాసిద్ధి, 

న్యా ఉన వో న — ౧ క్త ‘ క్త అష్ట భోగములు అనునవి రాజశష్ట ( సార్వభౌమ) లక్షణములు.  అఆలక్నుణము 

లమరి యున్న వి కావుననే, *రాజళిఖామణీ” (చంద) శేఖకుడు) రాజ క్చేష్టుశును 

అయ్యున్నా దని దమహా_ రము, 

చాననంప దారు లు త్తమరాజ లక్షణములనుటకు, = 

వీ ఉమిణీన రాజు బల్ఫి నడంప, లోనైన 

సఖ్గినవస్థితి 'బెంప్క నకండె నేర్చు( 

దేరిచూ-చినం దీ వదీ ప్తిం జూపి జనాళి 

కతీ సాఫల్య మ నత (డే నేర్చు 

సింభునింకం బం తాపళిఖిం బాన విశా?ణి 

తౌంబుల నవి నింప, నతీ (డె నేర్పు 

సమి దున్ముఖుని తేజము మలంపంల వాదంబు 

ల౦టిన సెలయింప నతండె "నేర్చు?" (వను, 1,118) 
నన ల ద 

7 కా. సాయోమందహోసాననముల తోడి (చిటునవ్యున లిగిక, హాకా నాది ముఖ 
ములో, అన్ని, పూ, ట్రీ) 

ఈళ్తానాదిముఖములు, ఈళ్వరునికే గాని, 'శేవలోని రాజ శేస్తుంయెడ | 
థి చె ప్రాట్, కర ప లను (కాంట్, లో అర్థాంకర పృస్వావమే లేదు.) “ముంద. హాస యానముబ 

తోడి అను పాకము వూ. ము, నన్కు వాత పితులభాోేను ను న్నది? 
ఉపా, టీ, ధరణీతలేందుని = భూభేక దేవేందు)ని యొక్క అనగా 

రాజరాజనశేందు)ని యొక్క) / 

అర్థించిన యతడు (రాజనశేందు9డు) సామాన్య రాజనియః , సాకూత్క 
రించిన యతేడు క కాజశిఖామకి' (రాజాధిరాజు) అనియు. పభ్యమున సార 
సము. కావున, ఆర్షిరైైన “ రాజనరేందు”ని భూలోక జేవేందు)ని గా చెప్పుట 
ఆచికేముకాదు, 
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ఊ, “కోపముచూపీనం బగజణకుం దలచూపగ రాదు సుప్రసా 

దోపగతిం గనుంగొనిన నోందుసిరుల్ శర అార్థికోటికిలా 

గోపమునుం బిసౌదము నకుంఠితముల్ నృస్పు లీడువత్తు రే 

పౌపన్ఫపాల చందు) నకుం బా పవిదూవనికిం గ కొద్భతిక్షా” 

రామా. 1-102 

కఈక్వరునియందు * రాజశేఖర?” త్వమును చెప్పుట కవులకు పరిపాటి? __ 

(1) స్ “తన యాజ్ఞ జంగమస్థావర జంతు సం 

తౌన మిన్న కు జజ చారు వెలువ 

దన తేజమున నర్బాద న్యర్బు దోనర్చు 

ధార్క_ చంద్భములైన నడ(గిపోవం 

దనదు శక్తితంయంబున సమస్త పిపం 

య 

డన మహా పిక్ఫతి “పెద్దల -చి_క్తవృ త్తికి 

చంబుల క భివృద్ధి సంభ విల 

నగణి తాళ్చర్యంబు నావహీంపం 

జెలలౌ విశ్వేశ్వరుండు, రాజేఖకండు.?. (కాళీ, బూ-1.28.) 

(2) సీ, “మును దిస్పమొలసామియును రాజశేఖర 
తము దాల్చె నీతనినంకం గాదె, 

యనంగ జాబిల్లీ పాకె నయ్యభ)వీథి” (మల్ల, విప, శి-శీర్,) 

వరపిదానము — 

గీ, ఛారుణీనాథ, విను మేను దావకీన 

సదమ లాత్యంతభ క్లికి సంతసిలితి, 

సీవు చేసినపూజ వర్ణింప దరమెః 

4మిదిగొా యిశ్సై ఫలించు నీ యీవ్చితంబు. _ ౨౭ 
ma 

*శా. పాం *యిదిగొ నిపుడె' (* యిదిగొ యక వూ. మ్యు తంజ, 

తా. పా.) “నీకు సంతానము త్వరలోనే కలుగగలి దనుట యుచితేముగాని - 

ఇప్పుడో? కలుగుననుట యుచిీతము కొడు కావున “ఇపుడే” అను సారము 

వరి కాదు. “ఇదిగొ? ద్ఫుతప్ళక్ళతికయు క" దని భాపావిదుల సిద్ధాంతము. 

ర్ 



3౪ సారంగధర చరితము | ఆ. 

॥ క్ 

భక్తికి సంత సీలితిక్కా నీ, ఈప్పితీయి ౫౯ కోరిక, ఇదిగొ ఇమె ఫలించుకా = 

త్వరలో సే సీద్టించును. 

“ఇదినొ _ యి హె (జాతీయము) ఇ కై శీశుముగ్యా ఆ(శ్రమముగా, (శ. ర, 

లోలేదు.) కష స్తై - Thus, at once = “గటిగా నినుబట్రికడంగి మాయబింట్సి కి శై 

కొంపోయొద మిది కఖ్ల గాదు”) (నల. ర్ - 1/8 బ్రౌణ్య, 

5 బా! వేటూరి పృభాకర శాస్త్రైగారు. లా 

ఓఓ ఆదిగా మ్మనుచు. జల్ల నందంద నెగయు”_(పుట , 109.) అద్ర గొమ్ము 

నుచు = అదిగో -- అనుచు, అదిగో ఇదిగో వీండుగో, వాండుగో అను రూప 

ములుగలవు, “కొనుము? కు. కొమ్ము కో, అను రూపములుగలవు. అదిగొనుము = 

దానిని గహీంప్రుము చూడుము అని యర్థము, “కెనుముి రూపాంతరము “కో 

అనుటబే నా పదము కళే గాని దు్రుతాంతము గాదు, 

“అదిగో కానంబడియె. టెల్లనొ బైన భంగికా” 

ఆని వరాహఫురాణమునం (పాోనమున) గలదు. పింగలినూరన దానిని దు 

'తొంతము గా. బంయోగించుట చి(త్యము = “మనము ము9చ్చిలి చొచ్చిన మత్తి 

కాడు వీంథుగొ మ్మని”- ఉత్తర హారివంశముి 

బసవవురాణము వీఠకక (ఫుట 1]5) 

(క్రీ) తిరుపతి వేంక కేశ్వరకవులు __ 

“ఆదిగో, అదుగో, అడుగో, ,, ౧ ఇత్యాదులు దేళ్యములు కళలు (పతి 

పదోక్షావ్యయములు. ఈఉయంశమునకు అహోబల 496 ప్రటయు, సంగ్భవావ్యా, 

89 ప్రటయుం జూడుండు. 

నుత పీక తికములు గానివో. గ శావ్రూర్లోదయ పీమోగము కునుర 

దని యొకవాదము రావచ్చును అడి దితోపజీవిత్వము వలనం గుదురును. ఈ 
యంశేమునకు అహోబల, శికకి పుట మూడందగును, 

క 

శు తిరంజకతం బట్టి గుకముచేరును, శేనిచో మానుకు. ఇది సంగ వా 
ముగా వోసిన హాక్యు కరము. ఈ రహస్యము నెజుంగనివారు. దీనిని దు) కాంత 
మని భిమపడుదురు. అయినచో, “మిక్కిలి” * అప్పుడు లోనెనవికూడ చాక 
దుుతాంతములే కావలసీవచ్చును.. ఈ దు) తో పజీవిశ్వముకూడ దీనికి (వాస్వ 
రూపస్థితిలో లేదు.._ (వష్టైప్తూర్తి సంపుటము. 7, పాకుపతేము పుట, 89) EE 



౧. | వరపిదానము దె 

“ ఏ్రప్రైయును జూడ కీ జగద్ధిక చరిత్రం 

డిప్రిచని బాలభానుని బక్లై నపుడు” 

--(సూ ని) ఉహ, రా. 5-100 

ఇ ప్పై వస్తాడు, ఇ క్రైపోతాడు, ఎక్కడినుంచో. ఇ ప్టెవచ్చాడుు అని 

యిట్లు "నెటివ్యవహోరమున, “ఇ ప్రై భూతార్టమున నే వినబకుచున్న ది. 

క. రత్నాంగి కుదయ మా నొక 
రత్న మువంటితనయుండు రమణీయకళా 

నూత్న హరిణాంకు( డాసుత 

రత్నము *పేకిడుము నాకు రాజనశేందాగ. 9౮ 

టీక... రమ. .కుండు, రమణీ శు = మనోవారమయిని కళా = కాంత 

చేత, 4నూక్న హరి ణాంకు(డు = కొ” త్త దంచుడు (అనదగినజాడు), రత్న మువంటి 

ఫా శా, ప్రొ రత్న మునిడు నాదుెపేరు ( “అసుతగత్న ముక = ఆప్రుత 

శేష్టునికిి_పూ, టీ.) 

రత్నమును నా పేరిడుము _ అనుట సరికాదు, పేరిడుటు రత్న మునకు గాని 

రత్నమునుకాదు. * రత్నముజా ' అను ద్వితీ యాంత రూపమునకు, “రత్త మునకు = 

ఫుత్తం శేస్టానికి అను నర్థము సిద్దింపదు, గావున “నాదు పేరిడుయు  ఆనదలచినచో 
“ రత్న ముకిడు శాదు పేగు? అనవలెను. అట్టి పౌళము వారికి లభించినట్టులేదు. 
ఫూ. ము, నను, తీంజ వాంతపతులలోే కొన్నింటను, “ రశ్నము పేరిడుముమాకు _ 
(నాకు)” అను పాఠమున్నది. * పేరిడుట * యనగా అంకితముచేయుట, ఈ యర్థము 

ననే కవి, విజయ (1-89) లో “బిడ్డల నెంద జం బేర ఇెట్టినకా , దీళ నె మోబుణంబు) 

అని యున్నాడు. ఇయు పరమయోగి విలాసక్ర్తయు,-ా 

వీ 6 దరితేంబునకో సంత సమునొంది బిడ్డను 

బెక పెట్టక తీఠ దీ బుణమని *__(5_46.) 

6 పేక వెట్టు * అను క్రియను వాడియున్నాడు. మరియు నీ “ సారంగిలోే శే 
3౧ పద్యమున, * తనకుం 'బేరిడుము * అని మరియొకమూరును (పయు కృొమైయున్న ది, 
కావున * పేరిడుమునాకు * అనుపాశ మే సాధువు, 

+ పూ. టీ.--“కొంి తరమైన చందు9ండు _ ఉదయించును.” 

రత్నాంగికి కేవలము చందు) డే యుదయించునని చెప్పుట సరసము కాదు. 



రీ౬ సారంగధర చకితము (అ, 

రనయుండు ఉఊదయమాను = కలుగును. (దందయిడు కొవున ఉదయమగునని సార 

షా టా చ్, షం లా 

స్యము, అసుకరత్నముక' = ఉత్తముడైన ఆకుమాలుని, చాకుకా ఈ కెరిడుము 

నాకు అంకితమువేయుము. (వానికి నా పేరుపెట్టుము, అని - భా) 

క, అని మేలా నంతేళో ది 
ఆ ఓ 

౫న మేల్కని విభుడు “హా మహళ+దెవి యటం 
౧ 
చును మేను * గగుర్పొడువలో 

ననుమోా డాశ్చర్య మగ్ను డే | యున్న తళా, Cn 

టీక, మేను = శరీరము, గగుర్చొడువంగకొ = (ఆనందముబేత) ప్రులకిం 

పగా, అనుమోద = సంతోనమునందును, ఆశ్చర్య = అచ్చెరువునందును, మగ్ను 

డు= మునిగినవాడు, (మిక్కిలి యానందమును - ఆశ్చర్యమును పొందినవాడు) 

ఐియున్న ంకక = అయియుండ గా, 

ఊఉ బలునం చెలవాజిన నృపొలుండు మంతు)ల. బిల్వం బంచ్సి యు 
cn cn తో 

త్భుల్లముఖారవిందు. డయి, తొట్టిన వేశకచే మనంబు రం 
Nn 

జిలంగ రేయి గన్నకలం చెప్పె * నదంతయు నాను పూక్విగ్యా 
౧౧ 

సలలి తాంతరంగు లయి సామి, *వాసొ దని వార లూణశొనకొ, 
ఉట 

టీక. (మంతులు) సల్లలి తాంతరంగు లయి = ప్రసన్న హృదయులై, 

సామి = ప్రభూ, +శహసాదు = అని = పులు మేలని, ఊణొనక = ఊంకొ 

ట్రుచూ వినగా, నృపా, ఉత్ఫు...డయి = వికొసీంచిన ముఖ (కోనుల)ము కల 

వారై (ముఖము అరవిందము కెనుననే ఉదయవేళ వికసించిన దని సారస్యము, 
) 

* శా. షా గగుర్చ్పొడనణి 

పో. ము, లో * పొడేవన? అని, యున్నది. దానినిబట్టి కా(స్ర్రీగారును, 

వారిని నమ్మి 6 వావిళ్ల * వారును *పొడవంయి అనియే ముదించినారు. పిమూ 

దము, ధాతువు *నగుర్చొడుచు గాని *గగుర్చొడచు కాదు. 

శై ళా షా డయ్యెనటంతక్లా? 

fy. పా... *నదెతయు) (“ కలజెప్పనదెంతేయు ? వూ. ము సా) 

చెస్పెనదంతేయా, అని నాసవరణ, 

+ పూ టీ వాసాదు = మహాపసాదము,” 



౧. 4} వరపిచానము 32౭ 
అ 

* తొెట్రిన చేడుకచేకా = నిండారిన సంతోవముచేత) నునంబు రంజిల్లగకా = 

మనసు ఆనంవముక సొంగగా, నేయి గన్న కొలను. అనువూర్విగాక = మొదటి 

నుండి తుదివరకును - కిమముగా, అదంత ముక = అఆవృత్తాంతమంతయును 

చెప్పెను. 

ఉ. చెప్పిన సంతసిలి, నృపశేఖర, రత్నమువుటి నందనుం 
C౧ 

డొప్పులకుప్పగల్లు?, t దనకున్న తిం జేకిడుమంచు వేడ్క_తో 

నప్పర మేశ్వరుం జె యిటు లానతి యిచ్చిన నెంత భాగ్య మె 

ప్పప్ప! భవత్సభౌవ ? విభవాథ్యత యె మని సన్నుతింపలయకా, 

మహాప్ర)సాద* మనుమాట ఆజ్ఞాంగ్ కారమున విధేయతాసూ దకముగా 

డదగినది, ఇక్కడ “ఆజ్ఞ లేదు “తంగికారమును” లేదు. రాజుగారి భాగ్య 

విశేషమును పశంకైక్రదుట పకృకము. కావున, హసాదు = మేలు; బళి, అనుట 

యుచితేము, 

* స్రా టీ.-*తొట్టిన = పొందినట్టే - వేడుకచ్చే” 

6 శొట్టిన చేడుకి యన గా నిండారిన - అతిశయించిన వేడుక గాని, “పొండి 

నట్టే వేడుక? కాదు. ___క పెట్టని కోట నీకుహర్సి ఖీముండు నద్దనుణడుకా రణంబు 

నకా, దొట్రినమంటలు, ”-- భా, ఉ వో, 1.297, 

+ శా. పాం 6 తనదున్న తిం బేరిడుమంచు? (“తనది = తేన సంబంధ 

మైన్ శ్చేరగ్ర= నామము, డాన్నతికా = గొప్పగా, బ్ఞడుము డంప్రయు ? ఫూ, ట్ర 

* తనపేరు” అనుటకు “తసదిపేసు అనుట తెనుగు సంపిదాయముకాదు, 

“ నాదియమ్మ; మాదియక్క_? ఇత్యాది వ్యవహారము తేనుగు సంఘమున వినబడదు 

“తనది విశేవ్యముగాని, విశేవణము కాదు, కావున, “తన సంబంధ మైనట్టి అను టీక 

సరికాదు... * తన పేరు గొప్పగా పెట్టుము? - అని రచింపలేక్క కవి - “తనది 

గొప్పగా సేరుపెట్టుము ? అని డొంకతిరుగుడు తప్పు వాత వా? సెననుటు విశ్వా 

స్యముకాదు. 

ఫో, ము. నను, త౦జ. జాత పకులలోేను, “తనకున్న తి” అను పాఠము 

న్నది. కావున “తనదున్న” సాఠముకంశును “తనకున్న పొఠమే మే_ల్పరనని, దానినే 

కైకొన్నాను, “పేరిను అను (క్రియనుగార్ని ౨౮ వ పద్యము కడచూచునది, 

క! పాఠతాం,--- ప్రతాప మహిమాఖ్యత ,' 



వరా సారంగభర చ త్రము [ ఆ, 

bg క.-_-నృప శేఖన ,, .*నందనుందు ఒప్పులకుప్ప = సద్దణములపోంవు, 

కెలుజా=ా నీక్రవయుంచును , వానికి, ఉన్న తిక = గొప్ప గా, తనకు జేరు ్సేవదుమువు 

నా పేరుశెటుము, అంచుకా = అని, అప్పర మేశ్వమండె, ఆనతియిచ్చినక = ఆజ్ఞా 
రి a 

వించి తే, మద్ ల ఎంత భొగ్యము! (గొప్ప భాగ్యమని భా) అప్పప్ప == శ్రా చా రా 

భవ్యత్సభావ విభవాఢ్యతకా = నీ ప్రూభావముయొక్కయు - ఐశ్వర్యముయొక్కం 

యా - సన్ఫుద్దిన్సి ఏమని సన్నుతింపంగకా = ఏమని కొనియాడవచ్చును# (కొని 
మ 

యాడ శక్యము కాదని, భౌ,) 

క, అనుదుః చెల శేయగి మంతులు 

సొనియాడుచు నుండ్కి రంతం గొన్నిదినంబుల్ 

నం గవనకాచలకార్ముక 
(£ 

ఏను తెకకృపాకటాకు ఏక్షణమహి వక. ce 

టీక,-కోన కొచల కార్ముక = బంగారుకొండ విల్గుగాగలవా డైన పర మేశ్వ 

రునియొక్య_ , వినుతి = (లోకముచే) కొనియాడబడి నట్టియు, ఏక = హినీద్ధ మైన 

టియు, కృపా = దయతోగూకుకొన్న , కటాశ్నవీక్షణ = చూపుయొక్క_ నహీ 
మక్షా = ప్ర భానముచేతే, 

క, సెల నుసలక్ రత్నాంగికి, 

బవీ సెం జిట్టుములు నరుచి బడలిక ఇ యయవాస్సుల్ , 

తెలు పె్కె. దళుకుంబె చెక్కులు, 

సలంతికవును గొప్పు యయ్యె, నా నా శేర్పడి మె౯. 33 

టీక రత్నా ంగికిక్కా నెలకుసలెక్షా =. చెలక"ప్పిను (=గర్భమాయెను) 
చిట్టుములు = వేవిళ్ళ సంబంధమమున ఓకిలింకలు అరుచి = నోటి కే వస్తువును 

రుచింపకపోవుట్క బడలిక = అలసట, ఊద్చల్ = ఉచ్చ్వాస నిక్వాసములం, బలి 

నెక = మెండయ్యెను, అలంశి క్రవును= సన్నని నడుము, గొప్ప యయ్యొను, ఆరు= 

నూగారు, ఏర్ప డేను. 

“చెలమసలు? _ ఇదియొక జాతీయము (శర, లో లేదు) “దానికి నెలవమనలి 

నది & month has passed with her. i.e. she has been a month pre 
nant.” (జోను) 



౧. ] వరపదానము చెల్లా 

శా. లేవే, భోజన మేటి కొల! విటు లేలే మేన బల్చొమ్ము లీ 

వేవిం బూనన్ర* వెల్లంబాతె ముగ మేమా రాజుతో నల్లీ నొ 

నో? వామాతీరొ+ తెల్ప వే యనుచు గక్భోకు ల్పైలుల్బబ్క_ గా 

వేవిళ్ళం బొరల౯ లతాంగి, పకికి౯ వేడ్క. ల్కౌ.న ల్పాగయగకా 

టీక. వామాత్నీరొ = (అందమయిన కన్నులుగల) ఓ రత్నాంగీ, లేవే, 

భోజన చంటి కొల్లవు* ఈవ్ర = నీవు, ఇటుల్కు బల్ గ్ సొమ్ములు = గొప్ప గొప్ప 

ఆభరణములు, ఏవిక్రాణా ఏవికూడా, ఏలే ప్రూనన్రా ఎందుకే భరింపవుశ “మొగము; 

వెల్లంయబాటిక్రా = తెల్లచారినది, ఏమా రాజుతో ఆల్టి నావోక తెల్పన్చే అనుచుక్షా, 

చెలుల్ = చెలికల్తెలు, గర్భో కుల్. = గర్భితము రైన = అర్థాంికేరయు గర్భమునగ ల 

మూటలను (గర్భసంబంధ మయిన మాటలను, అని అర్థాం,) పబ్బు_యగ్కా పతిక్క 

వేడ్క_ల్ = సంతో వమ్ఫు కొనల్ సాగంగకా = బహుముఖముల వి స్పరిల్లగా, 

లశా(గ = ఆనత్నాంగి వేవిళ్ళకా = చేవిళ్ళతో, పొరలెకా = (ప్రవర్దిల్లైను, 

భోజన మొల్లకపోవుటు యు, సొమ్ములను ధరింపకపోవుటవయము, మొగము 

వెల్లచారుట యు చవిసుగల వెలడికిని, పతి వో అలిగిన పడతికిని సమానథర్మముల్ను 

చేవిళ్లతోనున్న సంగతి యెకుగ నట్లు రత్నాంగి చెలికత్తెలు మిక్కిలి చమత్కార 

ముగా ఏమమ్మా రాజుతో అలిగినావా* భోజ నాదుల నొల్ల వేమి! యిని లాలించి 

నారు. ఆ లాలనముచేక నే ఓహో, “వేవిల్లై” యని పశిహసీంచుట వ్యంగ్యము, 

గర్భవతులు సౌమ్ముల నెక్కువ గా ధరింపరనుటకు, _- 

“శరీర సాదా దసమగ9భూవ ణా, 

ముఖేన సా లక్ష్యుత లోధ్ళపాండు నా 
న. 

(కాం పా యంచు. నర్మరసగకి గోకుల్) (“పకిహానముతో సాడు 

కొన్న మాటలను (అగ్థాంకీగమును బోధించువాక్యములను అని వూ టి 

కనర్మరసగర్భోక్యుల్ ” అను పాఠమున “నర్మరసము గర్భము నగల ఉఊరక్తులి 

అన్నయ ర్థమేగాని “గర్భ సంబంధమయిన ఉక్తులు అను చమత్కారము. సీద్ధింపదు. 

“తెల్పచేయనుదు = గకోక్తుల్? అనియే, పూ ము, సా. ఆపాశము, తంజా 

తా, పితులళోనునున్న గె 

“గ క్ళోక్తుల?. = “గ్భోకెలమంబులి వంటి సమాసము, కగర్భకలమంబులు 

కాణె లతాంగి జంఘికల్ ౧ (వసు - ర. 



రోం - సారంగధర చరితము [ ఆ, 

తను పికాశేన వివేరుతార కొ, 

పిభాకకల్నా శశి చేవ కగ్వర.” రఘు. ౨, 

భా మంచె. బోరబికోరకల్, గడు విషృంఖించె దనుగ్గాని, కొ 

స్పించె నే చకకాంతి చూదుకములన్, ద 'జెల్పు 3 

టచ్, { శూర్కు_లు సందడెం చె, వడ చండిం చె౯ శ మృ దావో 

దముక్కా గాంచె వాతెజు యోసరించెం | డివభుల్ నానా౭ణికికా 

బోేటికిక, 

టక. బోలిక్రికా = ఆక త్నా౦గికి, నా నొ(టికికా డినదినమునకు, పోరచి 

కోకికల్ = సూడీచెల మోడి వాంఛలు, మించెల్యా కేనుగ్గాని = (శరీరమున) పాలు 

మాలిక్క విజృంఫించెకా = ఆధఢికొమాయెను, చూచుకములకా = చను మొనలయందు 

"మేచకకా౦తి = నల్లని చాయ కాన్సి౦చెన్యు చెక్కి...0చెక్ = వెక్కి ళ్ళయందు 

తెల్లదనము మెం డయ్యెను, (గర్భవతులకు చెమ్బు_లు  తేలుపెక్కుట సహాజము,) 

కూయ్క_లు = నిద్భ, సందడింశెకా = అధిక మయ్యెను, (చూలెంకలకు నిద్రయు 

నధికము) నడ చండించెకా = నడక మందగి౦శెను. వాతెజ = అధరము, మృత్ 
ఆమోదచము౯- = మట్రివాసనను , కాంచెను, (తీవళుల్ = గర్భముమాది మూ శు 

ముడతలున్సు ఓసరించెకా = తొలనెను 

కర, లో ీసకించుి ఓసరిల్లుకు ఒం సేరణ కూపము (=తోొలగిం చు) 

అని యున్నది. కాని, “ఓసరించు కు “తొలశు అను నర్గమును నున్నది, 

“ఓ సరించుటు- TO turn aside, remove, to fail, to step aside, 
67౫16 కర్టుట్స కరుగుట్క తక్కువ ఆవుటు” (బౌాంను) 

* కా పొ చెమ్సు_ల్ తేగా చెల్చు రెటెంచెకా” (ఇది (సా, ము. పా, 

చెక్కులు తేగక్రా తెల్పు శెట్టించెను అంలయే యర్థ సుమో, ఫూ, టీ లో లేదు. 

నాకును తోచలేదు. “వెక్కిళ్ళనా నెం దెల్పు ఇట్టించెకా అను సాధుపాఠముతో ఈ 
పద్యము (విజమి (2 లా 86) లే నున్నది, (4 స్మెతంబులం దెల్పు,..” పాఠాం,_) 

$కా. సా. కోేర్ములు సందడించె (పా), ము పా) 
మించెం బోేరచి కోేరికల్ి__“కేయ్మలు సందడించె అని, కోయ్క_లు 

రెండునారులు వచ్చి, పునరుక్షిదోవ. 'మేన్పడుచున్న ది, 
ఆశు సాధుషారమ్ము “విజయ? (2-86) లో నున్నది. 

“కురులు సందడింవెి 



౧] సారంగధర జననము లోగ 

వ ోతడనీనం గర్హంబు దప్పు నితనికి నోనరించి పోవలయు” 

ఛా. దో, 412, 

ఎ సారంగధర జననము -- 

వ. ఇపైధంబున + నిర్భరగగర్భ ఛారనితాంత కాంత యగు నక్కాంతకుం 

బుంసవనాడి సమ స్త శు భకృత్యంబులు నిర్వ రించిన యనంతరంబ 

నవమాసంబులు*జగడ చన నొక్క పుణ్యలగ్నంబునం గుమారుండు 

జన్మించిన. ca 
న్ బీదంప లన 

టీక _-ఇప్విధంబున, నిర్భ. =. తాంతశ్యాగర్భముయొక్క బరువుబేత మిక్కిలి 

బడలినద్హి అగు - ఆకాంతేకు, ప్రుంన, బులు = ప్రుంసవనము (ఫురుహనంకతి పుట్ట 

వలెనని చేసెడి యొకానొక కుభకర్మము) ఆది = మొదలుగాగల, సమస్త = సకల 

మన శుభకృత్యంబులు = శుభ కార్యములు, నిర్వ రించిన అనంతరంబ = జరీపిన 

తరువాత, 

క. దిక్కులు నులబిసెకొ నెటసెక్ 

1 జొక్కుల రంజిల్లి గాడ్బు జొబ్బిల్లి సుధా 

భుక్కు లవుంజులసుమన 

(స్పక్కులవానలు గురిసె మొరసెం దూర్యంబుల్ “* ది౭ 

ఖీ పాశాం-- “దుర్భర”. ఉక గడచిన = 

పాఠ భేదములు, 

66 నెజ సెక జుక్క_లు, వలి నాలిగాలి జొబ్బిల్లి సుధా భుక్కు_ల నునూశ 

సూన్మి (మద తాళ, పతి.) 

“వాక్కుల రంజిల్లి గాడ్పు జోొబ్బిల్లి” (మద, టీకాసహీత మైన కాకితపు 
వాక పతి) ఈ | క్రిండివి, కంజ, తాళ, పికుల పాఠములు,--- 

“ చెజసెక్కా డొొక్కు.ల వలి నాలి గాలీ. బొక్కల లే జల్ల గాడ్చుం 

“జుక లల. జల్ల గాడ్చ్బు”- 

[శ. పాం-కజొక్కులు రంజిల్ల గాడ్చు, జొబ్చిల్ల” (చెక్కలు రంజి 
వ్ల = శ్రమలు నీవారణమగునట్లు ణా ద్ బ్బిల్టక్. = నిండాకోనట్లుగా? అని 

వూ టీ) 
6 



రి సారంగభర చరితము (ఆ. 

ఓీక, దిక్కులు మెజసెకొ = దిశబు ప్ర కాశించెను, గాడ్సు = భాంక్సు 

వు, చొక్కుల్లకా కంజిల్లి నెఅనెక = పారవళ్యమున సోలి సుడిసెను, నుధా 

భుక్క_ల = అమృకభేజనుల (2బేవతల్స వియెన (సుధాభుక్ కులి అన్ని వూ. 

కక) మంజుల = సుమనస్ -. (సక్కు_ల = మనోజ్ఞము లైన ఫూలదండల యొక్క, 

= ఆతీళయించి, కురిసెను, తూర్యంబుల్ = నుం ళ వాద్య 

= మోర నను, 

“సిక్కు? అను హాపము -దిన్నయసూరినుక్ మున అసాధువు. (బె. తక్స, 

72.) కాని అహోబలపతి మతేమున సాభువే,= (చూ, అహో, హాలంత, 10.) 

ల అల క ఎ es WALT హః జో వా, ఇ బక = ప మోగయు, ఎల భూ పాథధనకెనులేపముల (సక్కు_ల మిక్కి_లి కక్కు C 

శైందియుజా ఆ, ఛా. వికి) 

ఊ_కమస్తుపసు లుద్భవి చినప్పుడు దిక్కులు (పకా శించినట్టును, నల్లని గాలి 

విచినట్టను చేవదుందుభుల మో్ఫగినట్టును, స్టూ+ల వొగనభు కరి సినట్టాను వ్య్శ్థంచుకి 

సాచీన కవులకు సంప్రచాయము, 

సీ, “దక్కూ_లు మిక్కిలి తెలివిదాల్వె 

కొమ్మని చల్లని గాలి మెల్లనవీచె 

హాేమానలంబు చన్నొందడి వెనిలా 

అలయ సోనలుగురి సీ రయ్యమరవరులః 

జేవడేవ్రని దేవకీ దేవికవల.? (భా. 10 ్రా,100) 
“దిశేః పనేము క్యరుతో వవుః సుఖాః . 

పద క్షీ జార్చి సృవిరన్ని రాద బే, 

బభూూవసర్వం శుభశంసి తత్ క్షణం . 
వ భవేహొ లో కాభ్యు దయాయ తాద్భశామ్” (రఘు. ౪.14) . 

* చొక్కులు = శ్రమలు రంజిల్లు = నివారణముగు? - అను టీక సరియొ 
నదికొదు, ఆ పదముల కా యర్థములు నిఘంటువులలో లేవు. 

(1) *రంజిల్లు = అనురాగమును పొంగు ? (శ, ర) 
6 ర ఇ 3 శ (జ) *కంజిల్లుట 0% రంజిలుట To be glad or pleased *- (బాను) 

5 చాడా మలో వ జ 3 బోబ్బిల్లః నిండారునట్లుగా? అఆనుటయును సరికాదు, ఇతర వస్తువులేవో 
నిండారునట్టుగా పూలవాన కురిసెననుతేలో అర్గముశేదు, 

య్యచిక్స, 
6 వొబ్చి లి? అనుట 

(౧ 



౧.] సారంగథర జననము ళో 

చ. బిసవిస వాలు క బడ వీక_లు దొ,క్కుచు 4 వెన న్న డింపంగా 

మిసిమిపిసాళిగుబ్బ చనుమిట్లలు పయ్యెద నుబ్బ నె త్తంగా 

నసురుసుతై యలంతినడు ములలనాడల ముందుముందుగా 

నొనపి బాసులాడి యపుడొక్క_ తె వచ్చి నృపాలుతోద డుతే్. ర 

టీ: = పొడూైన, కీలుజడ, ఉవిసబిసజ= చక దక, వీక్ళలు (తొ కవాలా లాను కలుజడాా *విసబిసకాైా చక దని, పిక్కొ_లు [ల 

క్కు చుక = బక్క_లమోద సటించుచు, నెన్న డింపంగాకా = నెనుక వర్తించూచుం 

డగా, మిసిమి, . ,మిట్రలు = శకెంతివుంతములును - పెొనటు కలపవియును = ఊన్న 

a మ ల పా అవుతాం 

ఈ శా.పా.-_ *ఇకానటింపంగా.. (ఇ౯ా = వెన్నున, వటించుచుండలా 

“వెన్న డంపంగా' అని పౌ. ము. పాఠము. అది తప్పని కొబోలు 6 వైకా 
ల 9 రాగ వెను టీ / గై = — కా నటంపంగాి అనిదిద్ది నారు. దెద్దుటుబ పారపాటు. వెన్న డేంచు” (విన్నాడు) ధాతు 

వున్నది. (చూ. శ. రు) తంజ. తాళ, ప్రతు లలోను “వన్న డింప6ం గా” అను పాఖ 

నున్నది. జడ “వెన్నాడు నట్లు చెపుటయును Uo “వెన్నాడంగ్లల 

వేణి కాభనముతో వెన్నా జెందానాతనికాో (శవణానందము. తి-8?.) 
“జవ్నాడుట ౦! వెర్నడుట TO toss about (supine) on the back 

వీపున యిటుకటు కదలుట (ఇలా 1-10) కినొని వినాల్నడు మసును పుంజము 

తోడ టీ! వెన్నాడు- వీపున కదులతూవుండే” (బొొఖ్యము.) 

(పూ జే. _* వాలు దా ఒప్పుచున్న - కీలుజడ.? *వాలుినక “ఒప” అను 

నర్థము నిఘంటువులలో లేదు. “వాలు = పొడుగు? అనియున్నది. హకృతమున కచి 

త్రీమయిన యర్ధమును అదే జడపొడంైనది కావుననే పిక్కలు తొ)క్కొ_గలిగినది, 

క పూ టీంీవీనవిసక్షా = బిసపిన అకుధ్యనితో.? జడ “విసవిసా 

అని ధ్వనిచయుట లోేకొములో బేదు.. “విసవిసీ__ చకచక, రివరివ. వంటి శబ్దము , 

విసపిస _- వినవిస, సమా నార్ధకములం. = 

(2) “విసవిన కా తప్పుకు నవ్వుట ముసుటలయందగు ధ్వన్యనుకరణము. 
“కరబిసకోహాంయబులు విసవిసంది)ప్పి* = “విసబిస కా వేగము.” (చూ.ళ,రు) 

(b) “విసవీస - Rapidly, with a spring.” ోవిసలిస, fast, qui- 

ckly, hurriedly, వడిగా, చివచివ “ఫిసవిన పవనుడు జవమున, విసరిన వడి వారు 

జలదవి సము ఛంనీ క్షా (బా్రుణ్య ము.) 



లోరీ సారంగధర. చరితము [ఆ, 

తేములును ఎనిన వలుద కుచములు, పయ్యెదను, ఉఊబ్బ నె త్తంగాకా ఆఉబుక నె గ్తగా, 
ఆలంతి = సన్నని, నడుము, అసుకుసుశై = మిక్కిలి (శమనొంద్చి అల్జలనావంగాక్షా- 

జనజవలాడ గా, ముందుముంనదు గాజ్రాజ అండరికం శెనుముందు గా , ఒసపరివాశలా ండ్తిజ 

ఆందగ క్రెయెన అంగన, ఒక్కొ తెవచ్చి, నృపాలుతోడుత౯- = రాజుతో (ముందం 

క న్వయము) 

క, మగవానిం గనిరి కంబరు 

పగవానిం బోనివాని€ బట్టపు దెవల్ 

జగతీనాయక, నొన్సడు ' 

మొగ మొక యితయి బుజాలు మూయయి వేడ్క_౯ా, 3౯ 

.... టీకోపట్టపుదేవుల్ = పట్టవుదేవిగాక (ప్రూజ్యతయందు బహువదపము) 
శంబరు పగ వానిక్రా = (శంబరాసుకనికి విరోధి మొన) మన్మథుని పోనివానికా= 

పోరినవానిని, మగవానిక్రా = మగపీల్టవానిన్ని కనిి , నావుకుక్రా = అగా 
కి 

మొగము = ఒక ్యయింతము = సంతోషసమున ముఖము వికసీంచి, బుజాలు వూ 
డయి = ఉత్సాహాతిశయమున బుజా లుబ్బి, చేడ్క_కా = వేడుకతో, (అవతలి 
కన్వయము.) 

(“మొగ మిర్శతెనది”, “బుజాలు మూ డయినవి._ సంతో హెతిళయమును 

"తెలుఫు జాతీయములు*-) 

క, ఆ మేలు వార దెచ్చిన 
రీ 

భామకు, బడిబడిని వెంట బకువారలకు౯ా, 

భూమిపతి భూసు రఠారి 
a 

స్తోమములకు, లెక్క లేనిసొమ్ము లొసంగ౯, రం 

(6) న, ోకరువలి విసవిస నిసరం గసర ముసర.ి (మల్ల, విప. 8.60.) 
(d) క గబ్రిననివ నెప్పుడు నుడుగ క్ర 

విసరెడి వలిచేత వడంకు విడువక”) (ఛ'గ. 10 ఈ. 100), 
(ఆ చ. “బిసవినంబోక యొయ్య నడపింపుండు” (పాంచా. 1 ఆ 

విసవిసంోక “విషబిస యని థభ్వనియగునట్లుగా ప్రోక్షి అని యర్థము కొదు, కశక్రశక 
(= వడివడీశా) పోకి. అనియర్థము, 



౧] సారంగధర జననము రోగి 

క.--ఆ-మేలువార్తక్రా = ఆ శుభవార్తను, "తెచ్చిన భౌవుకును , 7 బడి 

బడిని = మాటిమాటికిని, ఇెంటయబకు వారలకును, భూసు, * .ములకోకొ 4 భూభుక=: 

యా దకుల యొక్కయు, స్తోమములకుక్షాజు 
సమూస లకును, భూమిపతి = రొజు లెక్కలేని సొమ్ములు = మితి లేని (దవ్యా 
ములు, సరి గను 

క్ర, జననాథచం[ దుం డివ్విధ 

మున బహువిధదానములను. బుతో "తవ మిం 
వాయన 

పొనరంగం జేసి నూతక 

దినములు వెకోలిం= గ బఖుత దేజరిలుగళా, రం 

|| బ్రాహ్మ కుల యొక్కయు, అర్షి 
ఫ్ 

టక “ాజననాఫ చరకుడు = రాజ్యశేష్ట్రకు, బహువిధడానములను = అనేక 
విధములమున చానములతో , ్రత్తో కవల = కొడుగు కొలిగె నన్న ఆనంద 
మును తెలుపు ఊత్సవమున్సు. (పభుత తేజకిలంగకా = తన కారిథమము '(పకటము 
కాణా, ఇవ్విధమునజా 9 ఇంపు - ఒనరేంగకా వేసి =  ఆవంచముగా కానించి, 

సూతీకదినములు = ఫ్రురిటిదినములు వెడలించెకా = = వెళ్ళబుచ్చెను, 

(ఛూ: టీ,“ బడిబడీని = (కమ్మకేమము గానే.) 

“బడిబడి? యనగా, వెంటటవెంటు మోదమోద్య మాటమాటికి; అని సకి 
యన యక్ల్షము, “ఎడి Repeatedly, one after another- మాటిమాటికి?) 
(బౌె9నుఎ) 

క “తడ తెమ్ము నె మా ఠా జె 
& 

బడిబడి వచ్చెదరు వేగ పనివిను మనుదుక్” (ఊ,వారి,1,ర్ర్,) 

సరః! (వూ. ట్. వ్యాతప్పితిలో కబడిబడిని = వెంబడి కంబడి= వెంట 

బడువారలకు” అని సరిగానే యున్నది) 

ఈ వూ టీ భూ లకోక్రా = (బాహ్మణులయిన యాచకులయొక్క 

సమూ హాములక్రుః,” = 

ఆ రాజు బా9హ్మాణులయిన యా-వకుల కే గాని, (బాహ్మణేతరు లయిన 

యాచకుల కియ్యలేదనియు ఆ బాాహ్మాణులలోనూ, యాశకు శైనవారికే గాని 
వూజ్యు లైన వారి కియ్యలే దనియు, అర్ధముచేయుట సమంజసము కాదు, 

4 ళ్, కూ “మునముః? 



లో= సారంగధర చరితము [అ 

- నూతకము = పుపుడు, అంటు.- “సూకేకం ద్వివిధం పోికోం, జాకకం 

చ మృతం తథా. డాతౌశౌచము మొదటి నూతేక మనియు, మృశతా హ్” దము 

శాదవ సూకక మనియు, వ్యవహారము. 

నీ ఎట్టి చుట్టం బేని యింటి శేకేర ఛం 

డవ నూతకము6 బెల్పి శనువలం జొనుఫ్టు.) 

('సొండుః 4.149) 

ఊఉ. పొంగుచు బుధుము త్త్రబుఫపు గ వమంతీ జ ఎటు జూచి, క 

'ల్పెం గలలోన వచ్చి మునుమే తన జే రకు ముచు వేడ్క 

నంగజ్యవెర్సి యాయనదయు గద గ లైనటంచుం బల్కీ. సా 

రంగథ రాహ్వ యం వీడియె రాజన లేందుం డముంగుంజూలికికా, ౮౩ 

టీక, __ రాజననేందు),డు, బందు. *, .జెనంబుకా = చుట్టములు లా నా 

తులు - పండిక శేష్టులు య మంతులు, నైన (తన జనమును, పొంసమకా 

ఆనందమున నుబ్బుచ్చు చూచి అంగజ వైక = (హున్మధునికి శతు) వైన) కణ్వ 

రుడు, కలలోనవచ్చి, తన పేవడుమంచుకా = పిల్లవానికి తన పేఘ పెట్టవలసిన దని 

వేడ్న_ుతో, మును పే శెళ్చెను 6 ఆమన దయంగద(వీడు) కఖైరు = పుస్తె 
ట౦ంచుకా పల్కి అనుంగుచూలికి౯ా = తన ప్రియ వుకురనికి, సార ని 
యంబు = సారంగధకు డను పేరు. ఇడియెక్షా కా సె్టును, (సౌర౦గము (=జింక) 
ను, ధరించువాడు, కనుక ఈశ్వరునికి (సారంగధభరు డని నామము, ఆ నామమే 
మజ వానికి సెట్టబడెను,) 

వ. ఇట్లు కృత నానుకరణుఎ డె జె రాజసూనుం డనుదిచ స పవర్ణమానుం 

డగు చున్నంత, | లో 

౮ 

టీక. కాజనూనుండు = రాజవ్మారుడ్సు కృత నామకరణుండై = శ్పీకు 
పెట్టబడినవాడై, జూన్సుదిన ప్రవర్థమానుండు = దినముల కలమమున వృద్ది నొందు స 
చున్న వాడు, ఆగుచున్నంకేకా = అవ్ఫు మండ గా, 

శ . 
ఆ. పాలపలోనం బోసి చనుబాలు నెయు గిలకొట్టి కాళు 

C౧ 

జాలకు నుంది వే ల్ సెలపిపై నెడగానిడ్తి యుప వకి యా 
౧ ల 

బూ 

₹ “అవల్కను ఫు” అను సాకకున్న చేయా? 
1 శాం సా,.సాలెజ) 



we Ch ౧] సారంగధర జననము 

కీ లటు బొబపె ఏమిరి చకెంజిబుచేతుల నె తి గటురా 
లాం 

టి ౭ 

చూలి మునుంగు సామికివి జోతలుడోతలటం చుణుల్కు చుక. shel 

టీక. = చనుబాలు, నెయ్యుక = నెయ్యియును , పొూలతలోేనకొ = చిన్న 

శ్రంకుములో, పోసి, సిలకొటై = రంగరించి, వేల్ = య బేబ్సు సెలపిపెజా = పిచ 

విమూలమోద, ఎడ కొల్లా = ఎడము కబుగునట్టుగా (౫ నోరు ఇంచుక వివృత 

మగునట్లు గా) ఇడి = (నోటిలో) ఉంచి శకెంజిటుచేతులకా = ఎక్టర-నెన చిన్ని 

జోతులను, గట్టు, = + సామికిఏి = (కొండలకు రాజయిన హీమువంతుని కూతురి (ప్రియ 

భ_రకు) పార్వవీపతికి, వనోతలు = నమస్యారముల్కు అటందుకా పల్కు చుక = 

జ ర్చంచుదు. (పనీబిక్తల చేకులను జోడించి వె కెత్తి “దోతలు? “జోతలు? 

పూర్వకాలమున పనీబెడ్టలకు వాసష్ట్రంపాలు, పోయుటకు శంఖమును 

వా బేడి వారు 

(1) రం శ్రీరాజీవాకు వమ స్థల నిలయ రమాహా స్త వా స్తవ లోల 

ట్రా న్నిస్పుతంతీ వారు వద్దుర్వురీ నా ిపట్మే మురా నే, 

అస్తోక౦ లోప మాతా ద్వియయుగ ముఖి శిరో రానే వర్ప్యమా ణం 

శంఖపాిం కే లేన దిన్యం పయ ఇతి వబ న్ శృంక్యమానా పునాతు” 

లావిశ్వగుణాదర్శము, 

(2) “జలకము లారి, పాండు జలజచ్చదపాఃశీక౧ గప్పి, కేమి 

కుల బేలిదేనె లఃగ్తులిడ”_ (వసు,8_27,) 

ఉస్ట్ర పొలు, పేయుటకు శంఖహమునుకూలముగా నుండును. కోవున నెనే నేకు 

శంఖమునకో బదులుగా పొడమిన ఉఊ'ష్టగిన్నెలును ఫ్ ఖసారూప్యమునే పొంది 

యున్నవి, 

క, కన్నుంగవం గాటుక యిడి 

చ న్ని చ్చుచు చేడు స పుడిపి, చక్క_నిముద్దుం 

పా, ము, నను, ముద. త౦ంజ, వాత పితు లలోను, నిఘుంటువులయందును 

“పాలడి అని అకారమధ్యరు పమేగాని ౯లెడ” అను రూషహములేదు. *పాలు ₹ 

అడగు = పాలడ,” (శ. ర.) (సాలడే. A shell nsed as a spoon or ladle 

in giving milk to a child.” (జోను) 

+ * కెంజిగి? 
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ఉన్నికుమూకుని మాపని 

పెన్నుదిని బతి నె తి పెంచిరి దాదుల్, రగ 
డు ఎనీ ఎలి 

టీక, మారని "వెన్ను గ్షిరి = మదనునితో సమానము మునవానిని (పెను 2 
ఉఊద్ట--చూ. పో, సంధి, 9) బత్తికా = భక్తితో, దాదుల్ = పా లిచ్చి 
"పెంచు తల్లులు, (రాజుల యిండ్లలో బిడ్డలను పాలిచ్చి పెంచుటకు కొంద 

శ్రీలు నియోగింపబడుదుక్ను_ వారే దొదులు, దాది. (ప్ర, ధాత్రి,) 

గీ. లాలి గట్రరి గంధోపలాలి తాఖ 

 లాలిసుమసాంద , చందో పలాలి సౌధ 
లాలితస్థలి హారునియిల్తాలిం వాడి 

మేలిజవరాలిగములు రాభూలి కపుకు, లః 

టీక... మేలి జవరాలిగములు = అందక త్తెలయిన యువతుల సమూహ 
ములు వారుని యిళ్లాలిక్షా పాడీ = పార్వతిమోాది సాటలు సాకి, రాచయాలిక్లిక్రా = 

రాజకుమాననికి ,గ౦ధోే, , , స్థలికా. గంధ = సువాసనలచేత. [ఊ పలాలిత = బుజ్జ 
గింపబడిన- (అనగా సంతోవ పెట్టబడిన) అఖిల = సకలవుయిన, అలి = తుమ్మె 
దలగల్క సుమ = పుష్పములబేత సాంద్ర = దట్టమెనదియు, అన గా నిండినదియు, 
చర్మద్రోపల = చరద కాంత మణులయొక్క_, ఆలి = సమాపహాములతో నిర్మింప 
బడినదియు చెన, సౌధ = చేడయందలి, లా లికస్థలికా = మనోజ్ఞమైన ప్ర దేశ 
మున, లాలిగట్టి9 = ఉయ్యాల సీర 

చంద) కాంకపుమేఢలో కమ్మని వాసనలను జిమ్ము పూవులతో నిండియున్న 
మనోహర పి కేశమున జాదులు ఉయ్యాల వేసి రని తోత్సర్యము, 

ఈ సారా౦, “వెన్ను జ్ఞిని 

| “లాలిసమ సాంద9),__*లాలికుల చంది కాంతోప లాలి) 

+ పూ టీోమేలి జవరాలి గయులు = చక్కని యౌవన హ్రీ సమూహ 
ములు == 

“యావన స్రీలు”... “బొల్యపురుషులు అను కూక్పులు ఈ చిరయులు కావు, 
ఫే వూ. టీఉపలాలిక = శోభికమైనట్టి,? 
“ఉపలాలించుటి యనగా “బుజ్జగించుట? గాని “కోభింపజేయుట కాదు. 
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ఉ. పూ నెట్ మేని రాకెమకుం బాత్తులః? పల నుంచి “గట్టువి 

ల్కా-నివవపసాదమునం గల్లిన చక్కనియన్న నిది ఫొ 

నూ, నను గన్న తండి) యని మక్కువం బొక్కల జోలవాడికం 

కూసిన జాళువాపసిండియు య్యెల నయ్యెలనాల లూంయచుక్ ఈ ౬ 

టీక... అయ్యెల నాలలు= ఆ స్రీలు, వూనెటిమేని రాకొ మరుకా = పూవు 
వలె మనోజ్ఞ మైన శరీరముగల ఆ రాచబిడ్డను, * పొత్యులలోపలకా ఉంచి =పొ ట్ట 

గుడ్డలలాే పరుండ బెట్టి; గట్టు, యన్న = ఈశ్వరుని వరపంసాదమున జన్మించిన 

ఫౌందర్యరాకీ, ననులన్న తండీ9= (ఇది (పేమును సూచించు మాట.) అనుచూ, 

ఇంపూ.*** =. _,య్యొలక- = సొగనెన మేలిమి బంగారుయ్యెలను, ఊచుచూ, 
జ. 

చొక్క. గక = ఆవిడ్డడు పాటవిని యానందమున సోలగా, జోలపాడిరి. 

క, జోల లాడి? యవ్ముతపు 

జాలు౦ జోకొట్రం జూలు సరసగపుజూపుతల్ 

డోలాయమానముగ ను 

య్య్యాలో జంపాలా యనుచు నా లోలాక్సల్, రోరా 

టీక,ాఆ లోలాతుల్ = చంచల నేతములుగల ఆ ప్ర్రీలు, అమృత ప్ర 

జాలును, చోకొట్టంజూలు = చల్లగా నిదుర ప్రుచ్చజాలిన (అనగా అమృతపు జాలు 

* పూ. టీ, (పొత్తు లనయా బిడ్డలు ఇరుపార్భ్యములం బొర్లకుండ నిడివిగా 
ఛా ళ్ళ న్ ప్రి రా చుట్టి ుణుచు వనములు 

“చుటిపటుచుి అర్హములేనిమాట. “చుట్టు? “పటుచు పరస్పర విరుద్ద(క్రియలు, 
ల @ (a) యు 

పజ-చవలసీన నానిని చుట్టుటి కానిపని. (పొత్తులు) = పసిబిడ్డల పక్క వైబరుచు 

వడలు డచుటులు? ా చిన్న గుడ్డలుగాని “గుడ్డచుట్టలు కావు, 

“పఫ్రొత్తిగుడ్డ_ Baby linen —(బోణ్యము) 

రీ ఈ, , ,కడుసునకోను బెటుం బొత్తులమో ద బెట్టు” 
డం — (స) 

కాళ, మాహా, 4-11. 

పొత్తులమోందం 'బెట్టుట్కు యనగా. పొ త్తీగుడ్డలమిద పరుండ బెట్టుట గాని, 

ల్ల ద చెటు య ని డివిగాచుట్టిన గుడ్డచుట్టమి ద పెట్టుట కాదు, 

= ర = Q rf న్, 33 “పొత్తి = పొ్తిగుడ్డ = మెర్తేని సన్నని పాశవ్యస్త్రము,? (శ ర) 

7 



౫0 సారంగధర చరితము (ఆ, 

వంటి) సరసపు చూపులు, డోలాయమానముగకా ౫ ఊయ్యాలవలె నూగుచుండ గా, 

బోలల్ పాడి, 

ఆ శ్రీలు పుట్టుకతో నే చంచలలోచనలనియు, వారిచూఫులు మనో జ్ఞైతమ 
ములు- ఆనంద దాయకములు ననియు, వారు ఉయ్యాల ఊఫులథతోపాటు 'మిడిక్షిన్సి 

కి9ందికిని చూచుచు, ఉయ్యాల నూచుదూ జోలలుపొడి రనియు, కిండికిని మోది 

కిని ఎడ తెళకుండా ప్రసరించుచున్న వారిచూపులు అన్ఫుత ప్ర జాలువలి నుండె 

ననియు తాత్పర్యము. 

వీ కను ఇప్ప వేయక కనుంగొంచుం దనలోన 

నుంగుంగ యచి సారె నుగ్గడింప 

నెలనవ్వు పొలబుగ్గలపై దువాళింప 

నత్త త్త యని 4 దో(గి యాడుచుడ 

విైముల్ సేయుచు వింత లే శకెవ్వరు 

చప్పట ల్బటు చిన స సరస కరుగ 

జిలీబెలీ ముద్దుమాటలత్రోడ దాడి (వే 

లంది మెల్ల నె తప్పుటడుగు విడ 

నీ గనుముజుంగి చెలుల్ మబుంగున నడంగి 

తొంగి మాచి (దోబూచి యన్నం గికాకి 

ఉనా, సా, డెంగి”, 

“డెంగి అను పాఠము తప్పు, (డొంగుట = డాగుటి (చా, శ. క) 
“దొంగవలె వచ్చి యిచ్చట డెంగి నాన దేమయా. బావగారు) 

. (వైజ. 4.86.) శ 

కవేయియాడు అనియే వాక పతుల పాఠము, (“డొంగి? గుజిలీపా.) 

Y7. పాం సరగనయగి 

“సరగ? నమగుటకం కును_ సరసికరుగుట యు చితతరము. 

| ఇా.పా..*దూబూచి).-ళాన్ర్రీ.పతిలోను , తక్కిన (ఫతులలోనుగూడా - 
శ దూబూనచిి ఆను పాఠమే యున్న ది. ఫ్ గ్ర కర్త 'మూయు  బూచి= దూబూచి 
అనివివరించి, యా పద్యము నే యుదావాకించినాడు. కాన్ని లోకమున వ్యవహారము “ 



౧.] సారంగధర జననము ౧ 

క్ర నగ గుమారుం గౌగిట గారవించి 

యలకునదుకు వేడ్క దలిదండు లనుదినంబు రో 

క: “ఉం౦గుంగి = పసిబిడ్డల యేడ్పున నేర్పడు శేబ్ద్బమున కనుకరణము, 
ఉ్వాడింపక్లా = పలక'శా;ా ఎలనవ్వు = చిన్నినగవు, *పాలబుగ్గలైకొ = లేత 
బ్యులమిోద్క దువాళింపక్రా = పరువులుపొర గా (అనగా వ్యాపింపగా్య గా దోయి 
యాడుచుండకా = దోగాడుచుండ గా; విద్దైముల్ బేయుచుకా = వినోదముగా 

. కీరిడించుచు, వింత్రలేక్ష = కొత్త యనునది లేక, సరస కరుగక్షా = దగ్గారికిపోను 
| చుండ గా, దాది వే3లుఅంద్రి = దాదియొక్క_ వేలిని పట్టుకొని. చెలుల్ = 

దాదుల్కు కనుమొజుంగి = మాయచేసి, మబుంగున నడంగి = బాటున దాగి 

యుండి, తొంగిచూచి, దోబూచియన్న కా = చాదులు- దోబూచి” అని నవ్వు 
లకు బెదరింపగా, కీకాశికకా నగక్రా = నవ్వగా (చూచి), తలిదంద్రులు-అనుదినం 

బుక్రా = (ప్రతిదినమును, అలరుదుకు = సంతో షింతురు. 

మాత్రము “దోబూ-చి యనియే, వ్యవహారభాసను సంతరించిన 'చానుపండితుడు 
"*దేబూచి” అను రూపమునే పఠించినాడు. యన కావించిన నిర్వ చనమిటులున్న ది= 

“వేబూచి A ry like Ghost! Ghost! (For అదుగో బూచి)” 

pa “అదుగో బూచి” యను నుడి “అదో బూచి యను సంగహారూపమును 

ఇంద-గాా దానినుండి “దోబూచి” అను సంగవాతరరూప ముత్న్సన్న మైన దనుట 
యుక్రియుక్తముగా నున్నది,- “దొంగ- బూచి! దోబూచి” అని యీ లోకో క్రి 

కృ సంవూన్షరూపము. (తెనుగు దేశమున "నేటికిని నున్నది.) 

ఊఉ, “దొంగబూచి దో బూచులకుక౯ా ఛభయంపడునె భూతము 

లక్కట భూత లంబునళా?? ' (కీ తిరుపతి వేంకటకవులు.) 

గీ, “నీడ లాశెడు నీ చెట్ల తోడ దొంగ 

బూచి, దోబూచి యాడుచు బూఫిద్దుళడపు 

చందమామను బట్ట నెందవు గదన్న' (తొలకరి) 

జపా టీ సాలబుగ్దలశైకొ = పాలవంటి చెక్కి.ళ్ళమోది. పాల 
బుగ్గలన శా, పాలుతౌగు వయసున ఉబ్బుగా నుండు లేతబుగ్దలు గాని “పాలవంటి 

బుగ్గలు? కావు, *పాలబుష్టలు-అన గా, బిడ్డల చెక్కిళ్లు” (బాను) 

శ, ర, కర్త “పాలబుగ్గలు = సాలంటిన జూలు అన్నాడు. పొరపాటు, 



ఫం సారంగధర చ రితము (౮, 

వంటి) సరసపు చూలు, దోోలాయమానముగక = ఉయ్యాలవలె నూగుచుండ గా, 
జోలల్ పాడి, 

అ,క్ర్రీలు పుట్టుకతో నే చంచలలోచనలనియు , వారిచూపులు మనో జ్ఞతమ 

ములు- ఆనంద దాయకములు ననియు, వారు ఉయ్యాల ఊపులతో పాటు "మోడికి 
కిగందికిని చూచుచు, ఊఉ మ్యాల నూచుదూ జోలలు పొడి రనియు, క్రి౦ిండికిని మాద్రి 
కిని ఎడ తెళకుండా పంసరించుచున్న వారిచూపులు అమృతపు జాలువలె నుండె 
ననియు తాత్చర్యము. 

నీ కను జెప్ప వేయక కనుగెంచుం దనలోన 

నుంగుంగ యని సాగా నుగ్గ్షడింప 

నెలనవ్వు పాలబుగ్గ లె దువాళింప 

నత్త త్త యని 4 దోంగి యాడుచుడ 
విధ్ధముల్ సేయుచు వింత లే శెవ్వరు 

చప్పట ల్పజచిన ₹ సరస కఠరుగ 

జిలిబిలి ముర్చుమాటలత్రోడ దాడి (వ 

లంది మెల్లనె తప్పటడుగు లిక 

గీ గనుమొజంగి చెలుల్ మణుంగున నడుగి 

తొంగి చూచి (చోబూచి యన్న౦ గికాకి 

శా, పొ డెంగి”, 

“డొంగి అను పాఠము తప్పు, (డొంగుట = డాగుటి (దూ, క. క) 
కడొంగవలె వచ్చి యిచ్నట డొంగి నావ దేమయా చావగారు.. 

(వైజ. 4.86.) 
“దోయగియాడు ఆనిమే వాక పతుల పానము, (“డెంగి గుజిలీఫా.) 
(శె, పా. “సరగనరుళి 

సరగ) నవగుటకం మెను. సరసిక్రరుగుతు యు చితత రము. 
7 శాం పొా,--*దూబూచి), -శాన్రు డ్ర(పతిలోను, తక్క న (పతులలోే నుగూడా . 

“దూబూచి” అను పాఠమే యున్నది. కే, ర, కర ర్త కాయ [బూచి దూబూచి 
అనివివరించి, యో పద్యమునే యుదావారించినాడ్లు. కాని లోకమున వ్యవహారము ' 
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౧] సారంగధర జననము ఈ౧ 

క న్నగం గుమారుం గౌగిట గారవించి 

యలరుదురు వేడ్క_( దలిదండు లనుదినంబు రో 

కః “ఉంగుంగి) = పసిబిడ్డల యేడ్నున చేర్నడు శబ్దమున కనుకరణము, 
ఊహాడింపక్రా = పలకగా ఎలనవ్వు = చిన్ని నగవు, * పాలబుగ్గల పైకా = లేత 

బ్యూలమిద, దువాళింపక్షా = పరువులుపొరగా (అనగా వ్యాపింపగా); ధా దో 
యాడుచుండక౯ా = .దోగాడుచుండ గా; విజ్జెముల్ చే ముచుకా = వినోదము-గా 

కీడించుచు, వింతలేక = కిరిత్త యనునది లేక, సరస కరగకా = దగ్గారికిపోన్ర 
చుండగా, దాదివేలుఅంది = చాదియొక్క_ వేలిని పట్టుకొని వెలుల్ = 
దాదుల్కు కనుమొటజంగి = మాయచేసి మటలుంగున నడంగి = చాటున దాగి 
యుండి, తొంషిదూచి, దోబూ చియన్న ౯ = దాదులు- దోబూచి అని నవ్వు 

లకు బెదరింపగా, కి కాకికక్యా నగక్రా = నవ్వగా (చూచి), తలిదం[ దులుాఅనుడినం 
బుక్రా = (ప్రతిదినమును, అలకుదుక = 'సంతో షింతురు. 

'మా(త్రేము “దోబూ-చి యనియీ, వ్యవహారభాప.ను సంతరించిన బానుపండితుడు 

“వేబూ-చి” అను రూపమునే పథించినాడు. ఆయన కావించిన నిర్వ చనమిటులున్న ది= 

“వేబూాచి A ry like Ghost! Ghost! (For అదుగో బూచి 

ణ్ “అదుగో బూ-చి యను నుడి “ఆదో బూచి” యను సంగవారూపమును 
“పొందగా దానినుండి 'దోబూచి? అను సం గవాతరరూాప ముత్చన్న మైన దనుటు 

యు క్రియుక్తముగా నున్నది, “దొంగ- బూచి! దోబూచి” అని యీ లోకో క్ 
యొక్క సంవూన్షరూపము, (తెనుగు దేశమున నేటికిని నున్నది) 

ఊ, *వొంగబూచి దో బూచులకుకా భయంపడునె భూతము 

లక్క_ట భూతలంబునకాి) ' (కీ తిసుపతి వేంకటకవులు.) 

గీ, “నీడ లారెడు నీ నెట్లతోడ దొంగ 

- బూచి, దోబూచి యాడుదు. బొంద్దుగడపు 
చందమామను బట్టనెందవు గదన్న' (తొలకరి) 

వీసం టీ._--*పాలబుష్టల మైకా = పాలవంటి చెక్ళిళ్ళమాది, __ పాల 

బుగ్గలనగా పాలుతా9గు వయసున ఉబ్బుగా నుండు లేతబ్యులు గాని “పొలవంటి 

బుగ్గలు? కావు, “పాలబుగ్షలు-అనగా, బిడ్డల చెక్కి స్ట” (బాను) 

శ, ర. కర్త *“పొాలబ్యులు = సాలంటిన బ్యూలు? అన్నాడు. పొరపాటు, 
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కరముల్ సాంచి తమిళ “ద యింద,” యని రాగంబొప్పులాం జీకం దా 

మురమామందలి రావిశేక తులకివళా చేరి విం బాధరం 

బరు దారక౯ రసవంతమై మెజయంగా నంకంబు మె నిల్చి చా 

పుశె! సారంగధకుండు ముద్దు గురియుంబోతం(డ్రి యుప్పొంగంగ౯ా.౫౦ 

టీక,__ళమికా = సేరిమతో, ద= ౩5, ఇంద = ఇటురా, అని, 

రాగము = అనురాగమ్యు ఒప్పంాకొ బీరకా=పీలువగా; తామర, , ,"రేక= తామర 

ఫువ్వువంటి ముఖమునందలి “రానిశేకి అను భూవణవి శేషము, తులకింపక్రా = 

పం కాళింపగ్యా ఇగ = ద్నరికివచ్చి, వింబా భరంబు = దొండపండువంటి క్రింంది 

చెదవి, అరదారణా = అశ్చర్యము కలుగుసట్టుగ్శా రసవంతేమై = సౌందర్య రస 

ముతో నిండి, మెజయంగాక్షా అంకంబ్నుపై నిల్చి = తొడమిద కూర్చుండి, ముస్బ 

మ్రియుక ౫ ముద్దులుకులుకును, 

ద, (=దా), ఇందా” జాతీయము, (శ ర. లో లేను ) దా, An in: 

terjection signifying come! యించా Come this way ఇoద - 

Come here, here it is ఇందండి Behold ye! see! here it is!” 
దా (బాణ్యము.) 

fA, వనక రస్పర్శనంబున సింపుం గాంచి 

చిన్ని సారంగభరుడు భాసిల్లుకరణి 

నినకరస్పర్శసంబున నింపుంగాంచి 

చిన్ని సారంగధరుడు భౌసిల్లై నంత, An 

నం౦బుగక్రా = కిరణ (పదానము జేత (= సూర్యుడు కిరణముల నొసగుటచేక 

+కొన్ని (ప్రతులలో లేదు, 

*వూ. టీ. “షన,..బునక్రా = ఇన = సూర్యుని. కర = కిరణముల 
యొక్క- స్పర్శనంబునకా = తాశయటచేత , , 

సూర్యకిరణములు తాశినయెదల చంద్రుడు వెలవలబోవును గాని, భెసిల్ణడు 

నూర్య కిరణములు చరదునియందు | ప్రవేశించుననీయు, తన్మూలమున నే చందుని కాంతి 
(కమ (క్రమాఖివృద్థిని గాంచుననియాను కాస్ర్రము, 



౧] సారంగధర జననము సె 

(1) ఇంపు గాంచ= తేజమును చెండి, చిన్ని సారంగధరు.డు=బాల చందుడు, (ఏ) భా 

సిల్లుక రిక్షా = (పకాళించు విధమున, (111) ఇన కర స్పర్శనంబునకా = పభువైన 
రెజన రేం(ద్రుని లాలనముబేత , ఇంప్రుంగాంచి = మెరు గక్కిి చిన్ని సారంగభరు(డు, 
9 = [పరా భాస ల్లెకా (పకాళించెను, 

ఈ పద్యము రఘువంశములోని యా క్రింది క్లో'కమును తెలపించుచున్నడి, 

“పితు పయత్నా త్స సమ్మగ సంపద 

శు (భి శృరీరానయనై దినే దిశే 

పుపోవ. వృద్ధిం హారిదశ్వదీధి తే 

రన్నుపచేశా దివ బాలచం డమాళి? (8-22) 

““సలిలముయే శళిని రే 

గీ ధితే కమా మూర్చితా సమో నైళం 

క్షపయంతి దర్నశోదర 

నిహి తౌఇవ మందిర స్యాంతః.౫ (వరాహానంహీత,) 

ఓలా పోడళశ సోమస్య శుశ్లే వర్గయ లేరవి:౫ (చేవీపురాణము.) 

కావున, చందపరమున *ఇనకరస్పర్శని మనగా “సూర్యకిరణ పదాని మని 
సరియైన అర్థము, “తాకుటి యని కాదు. *స్పర్శనము = (ప్రదానము అని ఖోశముల 

యందున్న ది, 

(1) “స్పర్శనము- Touching, coming into contact with. Gift, 
donation. తాకడము. తీగలడేము. దానము (బొ)ను) 

(2) “విశాణనం వితరణం స్పర్శనం (పతిపాదనమ్' ( అవు 

ఫూా,.టీ.- (1ఇంపుకా కాంచి = పీతిని పొంది? 

గలది జ జ్ అట ఇ ఈ వ్ర ( సూర్యకిరణ స్పర్శనమువేత చందుడు పొందునది “లేజోవృద్ధి! గాని గవత) కాదు, 

(11) భాసిల్లుకరణికొ = పెంపొందునటువలె నే.) “భాసీల్లుటి యనగా (పకా 
శించుట కాని, * పెంపొందుటు” కాదు “భాస్పదీప్లై) అని భాతుపాథము.. 

(111) (ఇన = రాజన రేం దునియొక్క_, కిరస్పర్శనంబునక్ష = హ్తస్పర్శచేత 

అనుటయు తే, 
యామ 



గో సారంగధర చరిత్రము ఆ. 

*ఆ వె, ఇట్లు తలిదండు లెంతయు గారాన 
లు Nn 

(శేటం బెంచువానిం బూంటం బెంచి 

సరవి వరవిభూతి. జౌలోపనయనాది 

సతి / యా చయంబు సలిపి రంత. ౫9 

ట్రీక్ష, గా రౌొనక్రా = (గా రొమునక్రా) మిక్కిలి పేసుతో , ఏటం౮బెంచు 

వానిని భూటంబెంచి (ఇది జాతీయో క్తి. ఎక్కువ మక్కు_వతో పోపిం-చి అని 

భావము.) వరవిభూతికా = అధికమైన ఐశ్వర్యముతో , హెలో, 'యంబు,.___ 

చాల = చూడాకర్మ (జుట్టు పెటి తల వెంకు్రకలు తీయుట) ఉపనయన = వడుగు, 

ఆది = మొదలైన, సతి) యా = సత్క_ర్మలయొక్క_) చయంము = మొప్తమును 

నరవిక్షా = వరుసగా, చలిపిరి = చేసిరి, 

ల్ వ్ టి a ఇ 

వ ఇట్లు ఉయావన వా /దుర్భావంబున6 చెజరిల్లి, శా య్రుంబులు 

ఏడికరించి, పురాణంబులు హృద్దతంబులు గావించి ₹సితులు 

* ఈ కయాటవెలది. (సా, ము, నను, దాని ననుసరించిన శా్యట్ర్రైగారి 

ముద్శంణమునను గీతముగా పేర్కొనబడినది; పిమాదము. ఈపిమాదము కెర్రీ 

గారి ప్రతిలో మరి రెండు మూడు తావులలో గూడా జరిగినది. (చూ, 2-48; 

3.28; 8.117) 

1 పాళాం నాటంబేంచునాని”, 

+ కా, పౌ.--*యావన పొదుర్భావంలై! (యౌవన |ప్రాదుర్భావంబునక= 
వయస్సు పుట్టుటచేశను) = అని, ఫూ, టి 

" *వయస్స్ఫుపుట్టిని దనుట్స "సంప్రదాయము కాదు. “వయస్సువచ్చిని దనుట 
యొప్పు. విదేకీయుడైన జానుకూడా,...ఓవయస్సువచ్చినవాడు- 2 full grown 
boy? అనియే అన్నాడు. 

సీ, ఉఈడేశి ననలోను వయనువచ్చెననుట వజలు? 
(అం, భా, 8.94) 

రా “తోడం(బుట్టుదాని దొలుతన, మను విచ్చి 

వయసు వచ్చు వెన. వలచినట్లు” 

(చాటు, కశ్నా, వు. 168) 
{ పాళఠాం. _ళనీళులు లాలాజలంబులుచేసి”, 



౧.) సారంగధర జననము A 

వి స్తరంబుగా! జలిసి గజహయనరథారోహణంబు లభ్యసించి, 

బహువిధాయుధసాధనల (నారి తేతి, సకలవిద్యా పారీణుం 

డయ్యె న నప్పుడు. గె 

టీక్మ.._.యౌవన ఫాగిదుర్భావంబునకా = యావ నోదయముచేత (ఆశగా 

వయసువచ్చి) కేజరిర్లి = పరి కాళించి (సారంగధకుడు) శాన ద్రం లు, కోిడీక రించి 

= పరిశీలించి, ప్రరాణంబులు, సృృద్దతములు కావించి = మనసునక్ తెచ్చుకొని, 

నీతులు = నీతిశ్శాన్త్రములు, విస్తరముగాకా = సమగ 9ముగా- తెలిసి, గజి. + ,బులు- 
ఏనుగాలను_ గుజ్జములను- రథములను- ఎక్కుట, అభ్యసించి = "నేర్చుకొని, బహు 

విధ + ఆయుధ = అనేకవిధము లయిన ఆయుధములయొక్క, సాభనలక్షా = 

అభ్యాసములయంద్యు ఆరకితేతీ = నిపుణుడు సకల,.0డు = సమస్త విద్యలను 

సంఫ్రూర్లముగా నెటింగినవాడు, అయ్యెను, 

రాజయిన వాడు వావానముల నెక్కుటయందు నుంచి నేర్చరిర్వై యుండ ' 

వలెను, 

పా _-*ఆబితేతి.) 

ఆక = నిండు; ఆబు = నశించు.” (శ, ర 

“ఆటుటి యనగా “నశించుటి కావున *+ఆబీని పిమ్మట మరల "లేజుట 

వట్రిది. “ఆతి తేజిన వా డొక్క మన్మథుడు తప్ప మరియెవ్వడును లేడు. (సీ, 

వారుకంటి సెగ కోర్చి యాటికేటిన మారం డలరుం జిచ్చజవాడి ములుకు లేయ- 

విజ, 8. 25, “చచ్చిబిదికినవాడనియా, “గడి తేరినవాి డనియు శ్లేష) 

తేతీ” అనవలెను, “ఆకితేతీయు బలుగుంటమారి యయ్యు” (వాంస, 6-120),_ 

ఆకితేజినదొంగ (చూ. నూ. ని, గరిడిముచ్చు) ఆర - ఆజులకొక్క 

పంయోగము, __ 

కే, మ, ద్లోరళరనిహతి. బడం గ 

నాకం గనుంగొనక కోప మాజు నె యొంటకా.”) 

(భా. కర్ణ 1-124.) 

“ఆకుటి యన నిండుటకును అర్హ మగును నిండెనను అర్థము చెప్పునప్పుడు 

లఘు శేఫయును (అడం? నను నర్థమున - గురు లేఫయునగును , 

(స ర్య. ల, సొ. సం- ఫు 180) 



Ae, సారంగధర చరితము [8 

పీ, (వాహ్యాళిభూమి శేవంకేనైవధు లట్లు 

వాయరత్న ముల నెక్కి యాడ నేర్చు? 

--(ఖీమ- 1-68.) 

కః *ఆవట్లత్తురగ బహువిధారోహక ఖా 

-శవంతునకు క (మను 1-కశి) 

క, సారంగభకము(దు మించెకా 

ధీరత బహు వేదళాన్త) * దీక్షైగురుతే౯ 

సారెకు నవకవ్నికమ 

భూరికళావిభవసారపుంగవ్రు లౌం దా, 7౪ 

టీక. సారంగధరుండ్కు అవక, .గవులు,---అవక్ర= బుజ్యువైన, వికమా 

వరాకముముయుక్క_యు, భూరికళా = గొప్ప విద్యలయొక్క యం, విభవసార = 

సంపత్సౌారము కలవారిలో పుంగవులు = శేస్టులు, సాశెకు౯ా = మాటిమాటికిని, 

ఎంచకా = కొనియాడగా, ధీరతకా = థైర్యముణేతను బహువేదశా స్త్ర దీక్షా 

గురుతకొ = అనేకములయిన వేదములయొక్క_ యు , శాస్త్రముల యొక్క యు (అథితి 

భోధాదరణ పిచారములచెడి) నియమములను పౌటించుటయందలి గౌరవము 

చేతను, మించెకా = అతిశయింవెను, 

(ఈపవ్యమునకు సరిరైనపౌళము లఖింపలేదు.) 

ప్పి శుుకిమార్షములనంటి 4 శోభిల్లు. చెలివిమై 
నాతేనిమాడ్కి_ యె మనలో వచ్చు! 

సాధుకుంజరపం క్త సంగతి ఏలసిల్లు 

నాతనినడక యీ మనరోవచ్చు? 

*శాపా..._“దీకూగురువై (అవ, గనులు, వంకర గానట్టి పరాక్రమము 

గల 'సకలవిద్యా సంపత్సార శే9స్టుల్వు నుతింప గా, పలుమాజు ధైర్యముచేత అనేక 

మ్యులైన వేదములయొక్కయు వ్యాకరణాది శాస్త్రములయొక్కుయు, నియతులంకు 

అధికులై- మించెను- అని పూ. టీ) 

“ధీరక, పృథులాఘవాశ్త్య” _ అన్ని మద. తాళ. సా; పా ము, నను, 
ిక్కు_వాగితప ప్రతులత్ ను- “బహుళోపశళా స్త్ర అనియున్నడి. వూ. టీ, వాత 
ప్రతిలో “హప పక్వాన = పృతిళా స్త్రములయొక్ర.” అన్సి యున్న డి, 

*శా పాంటళోభిల్ల (ఇడి గు. పా.) 



౧.] సారంగధర. జననము A2 

డాక్షూయణీనాధు దగిలీ లోంగెనం జాబు 

నాతని కేజ మే మనంగ వచ్చు? 

నించువిల్కాని జయించు నాతని నిర ఎ 

లాకారమహిను యే మనలవచ్చు? 

గీ వసుధ బుకైడు పెరిగాడు వారిలోనః 

గని విని మెటుంగ మంతటిఘనునినార! 

యీడు జోడును సరి సాటి యెందు లే ద 

*తేండు బేవుండు గాక మర్త్యుండె తలంప! AA 

టీక.అకని, చూడ్కి_ = చూపు (= కనులు) శుూతిమార్లములనంటి = 

ఇెవులవరకును వ్యాపించి (అంతటి విశాలములని _ ఛౌ.) తెలినిమైక్ = ధావళ్య 

ముతో, కోభిల్లుకా = ప్వికాళించుచున్నవి,-- [చూడ్కి = ఆలోచన (అనగా 

మనో దృష్టి) శుంతిమార్దముల నంటి = చేదమార్లములను. (= ధర్మములను) ఆను 

సరించి తెలివిమె=౯ = జ్ఞానముతో, నోభిల్లును ఎ అని, అన్ధాం,] ఆతని, నడక = 

గమనము (నడచు తీరు) + సాధుకుంజరపం క్రి = ఉఊత్తమజాతి గజసమూపహాము 

యొక్క 'సంగతికా = (సమ్యక్ గతిక) మంచినడకతో అనగా, ఊత్తమజాతి 

యేనుగు యైక్క నదకవల, విలసీల్లు౯ = ఒప్టుచున్న డి అనా [నడక = ప్రవర్త 

నమ్ము సాధుకుంజర _ ఉత్తమ పకుషులయొక్క పంక్తి = సంగతీకా = సమూ 

వాముతోోడి సాంగత్యము చేత, విలసిల్లును, అని అగ్థాం. | ఆతని, "లేజము = కాంతి 

(కేజః పభాశే దీప్తాచ” అము) దాకొయణీ శాథుకా = చందిని (ఇరు 

వదియేడు తారలున్కు దతుని కూతుండ్లు, కొవున దామౌయణులుు (దాకౌయ 

తక్కిన మూడుపొదములలోను క)యలుు విలసీల్లుకా _ చాలుక్ - జయిం 

చుకా, అని తద్ధ ర్మార్థకములు గా నున్నని, కావున, ఇడి భూతముగా నుండుట 

పికిమభంగము, (శోభిల్లు అనియే తంజ, తాళం జా, 

క కా, పా, అతండమర్త్యుండు గాక,’ 

+శ్రూ టీ. సాథు కుంజర పంక్తి = శేష్థ మిన, గజసమావాముయొక్క. , 

సంగతికా = సౌంగత్యముబేతను.”. మానవు డ్రైన సారంగధరునిక్ని ఏనుగుల  సాంగ 

త్యమా!! = 

థి 



Ad సారంగధర చరిత్రము [ఆ, 

జో భ్వనీ త్యాది తారా! ఆవు) తగిలి = ఎదిరించి, లో (గొనంజూటుడ్రా = లాగే 

బరుచుకొన జాలును. (అతని, శేజము = పరాక్రమము, (“అధిక్నే సావమౌనా 

బేః పయుక్తస్య పచేణయక్; పాంణాత్యయే హ్యవస్థానం తల్తేజ స్ప ముచ్చా 

సృఠమి.?) దామౌంపణీనాథుకా = ఈశ్వరుని (“ఆర్యా దాక్షాయణీ చైవ గిరిజా! 

అమ్మ) లోంగొనంయాల్సు నని అర్ధాం.] అతని నిర్మలాకారమహీమ = కళంక 

తేని రూపముయొక్క_ ప్రభావము ( సౌందర్యము.) ఇంచు విల్కానికా = చెరకు 

విల్లుగల వాని? (-నున్నణుని) జయి౦చును, = సౌరంగనరుడు, ఆకారమహిమ గల 

చాడనియు, నున్మభుడు బొత్తిగా చేవాము లేనివాడనియు సారస్యము. [ఆ కాక 

నుహీమ = ఆకారముయొక్క_ గొప్పదనము. (వ్యాయామ పరిపాటిచేత కండలు . 

తిరిగి నట్టిపారియున్న దేహామన్న మాట) ఇంచు విల్యా_నిక్కా- ఇంచు = ఒప్పునట్టి 

(= పృసిద్ధుడౌన) వీల్కానిక, జయిందున్సు ఆని అర్థాం,] 

ఆకని చూడ్కి_కి ఈడు, నడకకుతోడు, తేజమునకు సరి, ఆ కారమునక్ష 

సాటి, ఎందునులేదు. అతేండు దేవుండుగాక, మక్త్యుండె = మనుష్యు డా! (కాడ 

నుట )} చందు)డుు శంకరుడు, మన్మథుడు మొదలగు బేవతలను జయింపగలవా 

డగుటచేకను, శుంతిమార్షములనుబట్రి వర్తించు వా డగుటచేతను, అతనియందు 

చేవత్వముకల దని ఖావము. 

క్ మా జెత్తు మాట యెవరి 

నాడండ్లు, సత్యంబు పీడ నాడండు, ఖలులం * 

గూడండు పరకామినులం 

జూకు, సారంగధరుండు సుతమాతుండే, జ 

- టీక.* మాడ 1 ఎత్తు మాట = (మాడి వరహాల! సగము 16 గురి 

సెంజలయొత్తు) స్వల్పపుమాటయైనను, ఎవ్వరిక, ఆడడు = అనడు. , (ఎవరినిగాని, 

అక్యల్సముగా నైనను నిండింపడు - అని, భా,) సక్యంబుక్కా వీడ నాడండు = వదిలి 

"పెట్టడు ఖలులక్రా = దుష్టులను, వూడండు = చేరడ్కు పగకామినులక్రా = ఇత 

రుల స్ర్రీలను, (కొన్న త్త) చూడండ్కు సుకమాశుంండే = సామాన్య సుతుడా! 
(ఆ త్రమపుతుడన్సి భా.) 

*వూ. టీ-_-మాడెత్తునూట = అధిక మైనమాటను,” 
యా డెత్తు, చిన్నమంక) అనునవి అల్బార్థమును తెల్పు లోకోక్తులు: వానికి . 

కటిక” నునియర్థము శహ్వుట కేవలము విరుద్ధము. కొన్ని పయాగనులా, 



౧] సారంగధర జననము నా 

క, కురా యని జకు 'లెన్నలోం 

గూరిమితోం దండిిమాట గుకువాక్యముగా 

గోరంతయు జవదాంటక 

యా రాజకుకూరచందు' డలరల నంతక ౫౭ 

టీక, ఆ రాజకుమారచంమ(డు = ఉత్తముడైన యా రాజకుమారుడు, 

తండ)మాట, గుకువాక్యియుగాక్రా = గునువ్ర గారి యాజ్ఞనువ లె, జవదాయుక=౫ అతి 

కిమింపక్క (తండియందలి చనవుచేత అలత్యుముచేయక భయభక్తులతో అను 

సరించుచు) అలకయకా = జఒప్పియుండగా.___ (గురుళబ్బము తండింయందును 

వర్తించును గావున తండి) వాకగ్టీము గురువాక్యము కా అయినదని నము 

త్కారము) 

మ. వనజా తాహితవంశ వారినిధి భాస్వత్కృాస్తుభం బెన రా 

జన చేందు ,0డు నవీన మావనవిలాన శ్రీ జగన్నోహ నాం 

గుని సారుగధరుకా వి శేషగససణయుక్తు౯్ య యావరాజ్యాఖివీ. 

క్రువింగావించి సిజాన్వయంబుసమమా పోక్రా _సప్రవంశంబునక్. గలా 

టీక — వనజా. ..భంబు_ వనజాత = కములములక్, అహీత = నిరోధియెన 

చందు9నియొక్కృ_, వంశే = కోలవును వారినిధి = సముదశిమునకు, ఛాన్వత్ కొస్తు 
భంబు = పి కాళించుచున్న కౌస్తుభరత్న మయిన రాజన శేందు)డు, (సముద్శిమును 

మధథించినపుడు పుట్టినది కౌస్తుభ మను రత్నము) నవీన, =. .*గునికొ.-- నవీనానూతన 
మైన, యౌవన పిలాన శీ) = ఎలపాొయపు సోయగము కలిమిచేత, జగన్మ్నోవాన 
ఆంగునికా= లోకమును మోహింపజేయు శరీరము క కల వానిన్సివిశేవగుణయుక్తూక్రా=ా 

ఊ త్తమగుణములలో గూడినవానిన్సి సౌరంగభరుని, యౌవరాజ్యాఖిషి కనికా "కావిం 
చి= యువరాజుగా అఫిషేకించి (యువరాజునువేస్రి నిజా *.బునక్రా = నిజ ఆన్న 

(పీ సె. కో9థధ మొందిన నెనం గొడుకు దుర్దణమెంచి 

య త్త నూ 'డెత్తువూ టాడ వెజగు.? (కుక 8-486 ) 
(2) గీ. “చిన్న నాండును బీయు నొక్కా చిన్న మంత 

మాట యాడిన విని తాపమన్న వగుదు.” (కళా, 4-128) 
(క) వ, “ఒకనాడును మాడెత్తుమాట పడని వాడు గావుని) 

(కణ్ళంభమునెనీ 8168) 



జరి సారంగధర చరిత)ము [ఆ 

యంబు=తీన వంశమునక్క్పు 'సమవకొడాసమానమయిన, కో కొ, = .0బునకొ_కోకకాచ క 

వాకములక్సు ఆస్ట = పీీయుడేన సూర్యునియొక్కొ-, వంశేంబునక్ర" . (అవతలి పద్య 

ముతో ఆన్థయము.) 

క, శేకుగల ఘూర్డ రాధిపు 

గారాబుగొమా రై బెండ్లిగావించ దగా 

*సారంగభకునకు౯ మన 

సారంగను మంజువాణి యను నలి వేణి. ఇలా 

అలో + ఆధపఫు = ఘార్ణరదేశపు రాజుయొక్క గారాబు క్లొ 
వూ_శ్షైక్ = ముద్దులబిడ్డను, “మంజావాణి” అను (పేరుగల) అలివేణిజా = కన్యను 

(అలివేణి = తు మ్మెదలవలె నల్లనైన జడగలది) “పెంస్ట గావించెను, 

క, తారావళి యట నఖము, లు 

రోరుహాములు రెండు !మంజరులె యయ, నేతా 

కారంబులు ధవళము లంట, 

యా రవుణి౯ మంజువాణి యనం చజలవొళో! ౬౦ ' 
లా 

టీక. నఖములు = గోళ్ళు, ఆరావళి యట == నతుత్విముల వరుస 

యట, (తారావళి! యను కావ్యర చనావి శేషు మట అన్సి యర్థాం) ఉఊరోరుహ | 

ములు = కోచములు , నెండుకా మంజరులే యంట = వూగుత్తులే నట (“మంజరి 
యను రచనా విశేసషములేనట - అనియర్భాం) చేశా కారంబులు = కనుల యొక! 
స్వహపములు; ధవళీములంట = తెల్లనివట, శ[(“ధవళేములు అను రచనావిశేవ. 

ములట- అని ఆర్థాం.) కాబట్టి, అరమణికా = ఆసారంగ భరునిభౌర్యను, మంజు 
వాణీ (= పీరు) మనోహరమైఫవాక్కుకలది; అనకా వెల్లవొకో = చెల్లును. 

తౌరావళ్సి మంజయల్పు ధ్గవ్రశ్మలు, అను కావ్యరచనా విశేవము లుండు 
టొంబట్ట అమె నిజముగా మంజువాజీయే యని చమత్కారము, 
Cen యు 

తాతా 

. శ హెళాయా/పౌరయధకునక్ను విభ, వారూఢిగ, , ,యనుజ్లోలా తిక! 
ఇ ఖీ 

- చాక మంజులలు నునేశా.) 

వ: 



౧.] చెుచులు రాజును దర్శించుట ౬౧ 

గ్ సకల వై భవములతోం బొసంగ ఏటులు 

రాజరాజవిభుండు గా రౌబు. 4గొడుకు 

పరిణయ మొనర్చి యానందభరితు. డగుచు 

నుండె. గొన్ని దినము లంత నొక్క_నొ(డు. ౬౧ 

టీక, సక, తోకా = సమస్తనిభవములతోను, సంగక్షా = ఒప్పు 

నట్టు, కొడుకు పరిణయము = కొడుకుయొక్క పెండ్లి, ఒనర్చి; అనందళరితు౬డు = 

సంతోన. ముతో నిండినవాడు. 

— చెంచులు రాజును దర్శించుక 

వీ నిలుచుండి చంకలజేతులు వెట్టుక కిరీట 

ములు గల రాజులు కొలువు సేయ 

(వేటాబు తునియలు వేయు మే లెనవ 

జీర్లు వచ్చి సలాముచేసి నిలున, 

శరణాగ తారాతిధరణీరమణు లయ్య 

జియ్యలు వెట్టుచు సిన సలుప, 

జసాటికిం బోటికి సరససంగీతసా. 
హి త్యాదివిద్యలు నృత్యమాడ, 

4 ఫా, సా, “కీొడుకుం బరిణయముి 

పా. ము. లో “కొడుకు బరిణయము ఆనియున్న ది శా న్ర్రీగారు, క 

కారమునకు ముందరసున్న "పెట్టినారు, అందువల్ల వావిళ్ళ చారును “కొడుకు బరి 

అయము అనియే ముదించివారు. పొరపాటు. 

కొడుకుంబరిణయముు రాజుంగొడుకు, అని, పు, త, 'సమాసమున నుగాగము 

సంధిచేయుట సరికాదు. (శొడుకుకా - పరిణయ మొనర్చి యనుట భాహిసంపి 

దాయముకాదు. పరిణయమొనక్పుట “కొడుకునకు గాన్సి ళకొడుకేను కాదు, 

ఇ సాళాం,-(1ైవేటాజు నవెలుగా వేయు వజీరల్కుచేరవచ్చి! (2 జేటా 
అుతునుకెలు ధాటిగా వేయు మేలైన వజీ%లు సలాముచేసీ *సౌటికి బేటి 



౬9 సారంగధర చరితిము (0, 

గీ. మనవిసనవుల శేతెంచి మన్నె వారు 

వేళ యెస్పునానొకో యని వేకుదుండ 

నమ్మహి పాలుండపుడు సింహాసనస్థుం 

డుఖచు 'నొడ్డోలగం బున్నయవసరమున. ౬9 

కై కకీటములుగలి రాజులు = (సామాన్య పు జమాూథడ్ర చెదలు కొ రన్న 

మా గ్గ వేటు ఆటు తునియలు వేయు = ఒక్క. క్ర త్రీ దెబ్బకు ఆ తునుక లగు 

హాకళ్లుగా కొట్టనలిగిని * మేలైన వతీష్ణ = మేటి అదరక, కీర. ములులు. 
శరణాగత = శరణువేడుటకు వచ్చిన, అ రాతిధరణిర మణులు =ళ(తు రాజులు, అయ్య 
జియ్యలు "పెట్టు చుక = అయ్యా జియ్యా అని మనవులు సేయుచు, సేనసలుపక్షా=ా 

సేవలుచేయుచుండ గా;- సరస = రసవంతములయిన, సంగీతము _ సాహిత్యము, 
ఆని = మొదలయిన, విద్యలు, సాౌటికికా = "సామ న్యుముసకును , పోటిక్సిజ్లా = స్పర్ధబే 
తేను(తనమో9ల) నృత్యమాడక = (ప్రవృత్తే వేముల గు చుండ గా (అనగా గాయనీ గాయ 

నులు సంగీకములు సాడుచుండగాా పండితులు శాస్తాంక్థ చర్చలను జరు ప్రు చుండ గా_ 
అని భొవము);-మనవి చనవులకుక్రా = విన్నపములు చేసీకొనుటకోను. నవు నంపాదిం 
చుకొనుటకును, ఏతెంచి, నన్ని చారు = చిన్న చిన్న జమోక్రాదారులు, వేళ్. 'వే 
చుండంగా, సింహా సనస్థు (దై= సింహాసనమున గహూర్చండి, బు os అవస 
రమునక్షా = నిండుకొలున్ర తీరియున్న వేళ, 

శవా, టీ... 'వజీథ్థు = నేనానాయకులు,” 

“వజీరు అనగా, యుద్ధ వీరుడు; యుద్ధ వీకు దేన గుజ్టపురౌతు, “వజీరు 
Wazir మంత్రీ; but usually it means 2 horse manor warrior” 
(జాను). శ, ర కర్త *వజీరుడు = బోదు శూరుడు” అని యర్థము చెప్పి, 
అందు క్రీ పద్యమునే యు దాహరించియున్నాడు,__ గౌరన 
గావేయు కౌతుల) నిట్లు వగ్శించియున్నా డు ___ 

ఈ వేటాబుతు నియలుం 

“అరుదుగా రాతున్న పహాయము6 బలమును 
రగ 

దురమున జే టాబు తునియలులగాగ 

వడిగొని యడిదాన వైచి కందాన 

దుడుచు రౌకులు.?? (హరిశ్చంద్ర 1181) 

పనికో న్ని (ప్రయోగములు, మానాల 



౧.] : జాంచయలు రాజును దర్శించుట కుచె 

“దంకం జేతులు పెట్టుక,? 
“పట్టుకి. పెట్టుకిొనిికి సం గవామాపము; సాధు వే, చిన్న యగూరి య సాధు 

వన్నాడు; కాని తత్సూర్యులు- పా9మాణికులెందరో వాడియున్నారు.._వు॥ *ద, 
ర్పకశ(స్త్రంబుల గాండిపాజు ననలాభావంప్ర బల్ గాయ మా ,దుకగాం పంగంజెలుల్ 

ఘటించు కలిపొత్తుల్యో లె నప్పట్టునకా (చందా. 4-116.) వివరములకు, చాల 

కవిశరణ్యమున “పట్టుకియను పట్టునచూచునడి. 

“కానిికి -కాడేశము, ఇ శాస్ర గారి దృస్టీలో గొప్ప తప్పు విజయవిలాసము 

(1.184) లో 6ఉోవుకి ఆఘుశ్య[పమోగ మన్నారు. సా వీనము[దణమునను ,శ్శర, 

లోను గల బొమిక లెత్తుక పొణిపోవు కునులి” అను |:(ఆము క్త, 6.18)పాఠమును 
(బామిక లెత్తుచు” అని డిద్దిచేసినార్సు ఆమాగ్దమున నిచ్చట ) చంక శజేతులు పెట్టుచు' 

అని దిద్దినవో పద్యార్గము పాడయి హాస్యాస్పదమగను*దా! (పా చీనకవిప్రయో 

గములను మనయిష్ట్రమువచ్చినట్టు మార్చుట చాలా తప్పు. వ 

మ. పులితోల్మా_శె సెల నంట దోవినఫీడెంబుల్ *పీలిపూందావళం *ో Wf i 

బులు బల్పింగపుంజుం చుదండకడి మంబుల్ చెంపలక౯్షక్కుు, కీ గ్ 
కలు నెం జేగుణుబొట్లు జాంజుటుసిగల్ గ రంపుమైవూ:తలుక్, వ. 

బలుదూపు ల్వెడవి౨ విండ్లును నైలు వ్"నర్పక వచ్చి కెల్యోడ్చుచుక్. 

టీక పులితోలా_ పెల౯ా — ఫుల్ దర్శపు దట్రిల మందు అంటవోేవీన 

(1) “పిపి యశంబు పల్ల౦బు ట్రడ్తు 

దురమున వే టాటు తునియలు గాయ” (కాటమురాజుూకథ,) 

(11) నుదదంతావళ దంతముల్ నజకు న మావంతు లుడ్భాంతకజ్లా 

బెదరం బలము గుజ్బము కా రవుతునుకా వే టాటుతుండెంబులై | 

'బెదరంగా వడి వేయు వీరరథిక జే జికా.” (విక్ర. 6-79.) 

చే టాజుతునియలుగా వేయుటకు, వాడు “సేనానాయకుడే? అయ్యుండ 

నక్కరతేదు. అట్టి (పజ్జ్ఞయున్న చో నెవ్వడైనను “నేయివచ్చును- శవజీరుకూర 

చా వకశబము, *విజయరఘునాథ తొండమాక్రావిభు వజీర్చ! 
లు 

వాటు, రత్నా, పు. 127, 

౫*కా.పా,. “నూలిఫ్రూం దావళీ౦బులు’ (= నూలుబంకుల హార ములు 

అని 'ఫూూ,.ణీ yy 



డర సారంగధర చరితము (ఆ. 

+పిడెంబుల్ = వూర్హిగా దోపిన బాకులును; ఫీలిశ్రాంజావళ్ంబులు = పికిలిపిట్టల 

యీికల హారములను, బలుసింగపు చుంచుదండకడియంబుల్ = సీంకాము జూలుతో 

చేసిన పెద్ద ెట్టక డీయములును, చెంపలకు, తలలో యూచెంపన - ఆ చెంపన 

వెమ్కపీతలు = చెరివిన యీకలును, _ కెంకజేగురుబొట్లు = ఎజ్జని తిలకములును, 

జుంజుఆునీగల్ = చింపిజుట్టులును, గౌరంపు మై పూంతేలుక్రా = శరీరమున 

"తెల్లని గందపు వూతలును, బలుతూప్పల్ = గొప్పబాణములును, 'వెడనింద్గును = 

"పద్ద పెద్దఢనుస్సులును,  చెలువొనర్ప౯ = అందగింపగా, వచ్చి కేల్ మోక్చు 

చుక్రా = మొ)క్కు_చు ,- 

— 

ఫూ. ము. నను, వాొకపితులలోనుగూ డా “పీవిపూదావళీంబులు అను 

పాక హేయాన్నది. (పీలి = పీకిలి) “పీలిపూ లనగా పికిలిపిట్టల యూకలతో 

జేసిన పూలు. ఖిల్లులరుమిక్కిలి పి) యములు వారు వానిని ధరింతుగనియు, రాజు 

కు కానుకలుగా గూడా ఇక్తురనియు కావ్యములయంమన్న ది. 

సీ సరివెందపస్టైళ్ళకును దోడు సండిళ్ళ+ 

వీలిదండలు గూర్చి చాల. దొడిగి 

యెడ నెడం బికిలిప్రూ లిడిన సంకుల పేళ్ణ 

కోశెంద వూసలం గూడండాల్చి” (యయాతి, 1.102) 

(రాజుకు కానుకలు) 

“జవ్వాజి పిల్లులు, గోరోచన మిజ్బులుకా పీకిలిఫ్రూలుక ,”” (రామా, 2-5, ) 

పిక్టిల్రివ్చూలు వూతపిల్లు లేనికకొమ్ము 

లలయండే ని, కానుకచేకిరి”' (-—_యయాతీ, 1.103; 14) 

ఎందుకు గంంజ్టవిస్తరము! శావ్యములలో "నేమి, ,నిఘుంటువులలా* నేమి - 

పీలిపూలు - పికిలిప్రూబంతాలు -_ పికిలి కుచ్చులు _ పీలి పొగలు, కనబడు దున్న వే 

గాని, (నూలిప్రాలు) గాన్ని (నూలివ్రూం డావళములు గాని కనబడుట లేదు, 

+వూ. టీ. పీడెంబుల్ = చిన్నచాణముల్టు. 

కపిడె మనగా “బాకుగాని (చిన్న బాణముి కాదు (చూ. శ ర) 

కసుశి కటారి పీడెం బన శోభిలును గ 

రాసీ నామంబులై” __ (ఆం, ఛా, 2-214) 

(శాసెలో క శ్తినిదోప్రుకొ౭దురుగాని భాణాలను దోపుకొనఠు,] 
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క, జలులు, వునుసజవాదుల 
g§ బి 

కీలుల్కు కుందెటిలేటిపీలబు, మున లొ 
౧౧ C౧ 

చెల సువసునులను శో 
c౧ — 

ఫిలం గానుక లొసంగి భిల జనంబుల్. _ ౬౮ 
Cc C౧ 

టక: ఫిలజనంబుల్ = చెంచువాండు,, జలులు = 'చామరములును, 
తగ్ on 

ప్రనులస జవాదుల పిల్లులు = 
య 

పిల్లలు = కుందేటి పిల్లలు = లేడిఫిల్లలు, మొదలయిన, సువస్తువులను, కానుకలు = 

పునుగువిల్లులును - జవాది వీల్లులును, కుండేటికతేటి 

వా. సామా ఏంజపుంగా౭డకాటుడవి పజ్జకా గూడెముల్ గట్టి మా 

సేమంబే సత మిచ్చం గోకి బల్లుబెసి౯ బాగ్గెము౯ గల్లి యా 

బూమికా వేటల దోంటలు దిరిగి మాపున్నేన మా కచ్చికం 

జేవికా తేకజసుగాన నుంకువుము సీవే దిక్కుగా నెమ్మది? ౬ ౫ 

దు క్ చద = వి లో సహ = కో. వింజప్ర్రకొొంజ వింధ్యపర్వత మయొక్కు. , (కాజడని పజ్ఞక దట్ల 

మయిన జడవికి సమిపమున్న గూజేముల్ గట్ట = పళ్లైల నేర్పరుచుకొని,- 
జు 

§ కొన్ని పతులలో, 6త్సి 64, 65 పద్యములులేవు. 64 కు మారు గా ఈకింది 

పద్యమున్న ది, 

రా 'బెట్టుడుళల్ , ఫునుంగులున్సు బెబ్బులి జున్నుల్కు చారపప్పునుక్రా 

జిస్టీలు, జాంటి తేనియలు, సింగపు పిల్లలు, బల్మెకంబువా 

-  కజ్టుల మందుమూలికలం, కర్గజవాది ము, (బచ్చకపముం 

బట్టిన బొంసలుకా, బాగడపంస్లును, కానుక లిచ్చి రయ్యెడకా, 

శశా. పొ,“ సుఖాని (ఇది పూ. ము, పా) 

ఈ పద్యమున కవి చెంచులకు (పాతో )చితముగా) అచ్చ తెనుగు పదములే 

వాడినాడు, ఈ యచ్చ తెనుగు పద్యమున “సుఖాని అను తీత్సమరూప ముండుట 

తగదు, “సుగాని అని తంజ తాళ, పాఠము, 

(చా. టీ._-.*కాజడవి పజ్జకా = నల్ల వైన వనము సమీపమున. “కొర్ర 

డపి? యనగా సాండా9రణ్యము గాని, నల్లని యడవి కాదు, “నల్లని” అను నర్థము 

నిచ్చు “కాగి లభురేఫయుతేము. (చూ, శ, ర) కాజడవి = సాం(దారణ్యమను 

తీ క్రో + == 

9 



౬౬. సారంగధర చరతిము [౪ 

టైసీకా = గౌరవమును బా ైముకా భాగ్యమును, కల్లి మొపున్నైన = మోవుణ్య 

ముచేతే- (మో యనుశంిహమునం- అనుట) అచ్చికంబు = కరత, ఏమిక్రాలేక = ఏమి 

యును లేకండా, తెమ్మడికా = కాంలేమగాా. నుగానక = సుఖముగ్యా ఉండు 

దుము, 

ఇైసీకా--వీమికా, అని యువర్షహీనముగా వాడవచ్చును. 

( చూ. హౌిఢ, శబ్ద, 116 చాల.శర, పుట. 194.) 

ఉ అయ్య పరాకు మాని తెలియ౯ా ఏను, 4లచ్చనబేవుయు౯ సిరా 

మయ్యయు సీతమవ్యు కెజి తొలుతకా గనుపట్టుముచ్చుబల్ 

దయ్యపు మూశం జెండిన పొలానకు మొన్నను వేంటటలాడుకోం 

జయ్యన. బోయి యా యడవిచాయలం గంటిమి వాల్మెకంబుల౯, 

టీక, అయ్య = (ప్రభూ పరాకుమాని = ఎేచ్చరిక గలిగి, విను లచ్చన 

జేవుడుకా = లక్షుణుడును, సి రాము మ్యాయుజా = శ్రీ) రాముడును, సీతమమ్మ 

కొజె = సీతకొరక,తొెలుతకా...రూయక.-- తొలుతకా కనుపట్టు = తేమకు 

ముట్ట మొదక అగపడ్న్న ముచ్చు = మాయావులయిన, బల్ దయ్యూపుమా*= యక జూ 

గొప్ప వీశాదముల (=రాత్సునులి సమూహమును, చెండిసపొలానకుక = సంవారిం 

చిన (ప దేశమునక, పోయి, ఆయడవ్కి  వాయలకొ = పాంకములందు, వాల్ 

ముకంబులకా = గొప్పగొప్ప మృగములను, కొంటిమి, 

అణా 

క, “*రాకిదూజని, కొణడవిం బజచువో నొ కానొకచోటకా 

(చందభాను చరిత) 

కీ కలేందీళ పులికి. గాము వెట్ట వయ్యాలళిం 

దోలు6 గాజడవి నీ ముండగిడు”ి (=, రా, 1-892) 

వ్య ఈకాజకవిం బజచు మృగముల నూజడకందిగిచి”) (భౌ.కది.4.19,) 

నవనాథ చరి కమున, 

“వివవయ్యరాజ, నావిన్న పంబొెకటి 

మును రామదేవర (ముచ్చురక్క సుల 

జలమున6€౬ బొరింగొని జయము చేకొన్న 

ఫొలమునకును వేంటటంబో యివచ్చితిమి,?? (ఫు, రిక్త 



౧] చెంచులు రాజును దర్శించుట ౬౭ 

క్క, అుదల మంవల లే కిపు 

డందలవముంన లము యున్న వయ్య మెకంబుల్ 

చెందామర 4కొలనివ ల౯ 

చెబేప ల వేని సెప్పి? చేవ్రుం ఇటుంగకొ, ౬౭ 

టీక, మెకంబుల్ = మృగములు, అందు = ఆవింజపుకొండ శకాజడవి 

యందు, అందల - మందల లేక = మితి మేర లేకు అల-మందలయి = అలల గుం 

ఫులవ లెనయి, జన్న వయ్య; ఆవి = ఆమృగ ములు, ఈ చెందామరకిొ లనివలెకా = 

సాగసెన తౌమరలకొలనునలె, (కొలనులోని తామరతంపరవలె, అని భావము 

శానోపును,) తెందేపలు = అ సంఖ్యాకములు, ( తెప్పలు -ఒ తెప్పలు = తెందెప్పలు, 

రూ, తెంబేపలు.) ఏమి చెప్ప౯ా = ఏమని చెప్పుదును; జేవులడెలుంగుకా = అవి 

యెన్నో జేవుడేయెరుగును, (మనుస్యులు 'లెక్కి0చి చెప్పజాలరన్న మాట) 

+ “కొలనువ లౌకా దెందెప్పలు” శ ర, పా. 

౫ పూ, టీ, _ 6ఎజ్జని దామరల చెజువువ లె నే-మృగములు మిక్కు టములు,) 

6 వెన్ను శబ్దము నృ త్రియందు థొ ార్థకము” (వాల, సంధి- 8౧) ఆను 

వాక్యము మిద ఆధారపడి వూ, టీ. కర్తలు “చెందామర = ఎజ్జని చామర 

అన్నారు, కాని- ఎజ్బదనమున కిందు (పసకి క్రిలేదు. కావున నిక్కాడ వృ త్తియందును 

చెన్ను శేషము మనోేజ్లార్లముననే ప్రయుక్త మైన దనుకొనుట యుచితము, 

అట్లు పియోగించుట సా వీనకవులకోు సమ్మత మే - 

స్ కదందురులో నున్న కందు దా మణయణించు 

కవల జెందలల కొండియలు చెలం. (మల్ల. విపి, 1-68) 
తామరల చెబువువలెౌే మృగములు మిక్కు_టములు”- అంెకే యర్థ మేమో? 

“ఎజ్జనిదానురలుి? అనుటయును సరికాదు. ఎజ్జని- నల్లని, మున్నగు గుణ 

వాచకములలోేని “ని కారముమాది పుషములు సరళేములు కాను. గసడదవలును 

కాను కావున *ఎజ్జని తామరలు? అనవలెను, 

1, “ఒడలు తెల్లని తురగో త్రము వాలంబు” (భార, ఆది, 2.34) 

2. “అలకని తెల్పి? (హరి, ఉ, 7, ఆ.) 
“తియ్యని బండ్కు- తియ్యనివండు; కమ్మనిజల్ల - కొమ్మనినల్లీ అనుకీతి వ్యవ 

(op 

హార మెందును వినబడుట లేదు, కాబట్టి, “ఎని దామరి లనుట సరికాదు, 



రం సారంగధర చరితము (ఆ, 

వాని చలంబు = పట్టుదల, మచ్చరము, బలిమి = బలన్సు. ఏమనియెంద 
వచ్చుక = వెతని చెప్పవచ్చును! (చెప్పవీలులేదని, భా.) ఒకటినొక్కట్సి సడ్డనే 
యక = లెక్క పెట్టక, ఆపాల౦ంబునక్షా = ఆయడవియం౦ద్రు మెకంబులు = మృగ 
ములు, తరతరంైా = గుంపులు గుంపుల మెలంగును = వర్తించుచుండును 

(తరము A number or collective body’ బోను.) 
గీ. జుకదాంటులు మంచి కేజీల పిల 

లనలం దగి యుష్పరముదాయునప వ డడ్ల 

మైనం బకదాంటు నెల లేడి నన, దాటు 

జిబుతపులి నెన, నే మని చెప్పవచ్చు. ౬౯ 
&ీక. _జింకదాటులు = - లేళ్ళ మందలు, తేజీలపీల్లలనంయ[్రా = ఉన్నత 

జాతి గుజ్జపుపీ వ్లలోయన్నట్లు, (గ లేజినా నున్న త వాజియై విలసిల్లు, ఆం భా, 
2౨.107) & ప్పరము దాంటు నప్పుడు = కుప్పించి దుముకునపుడు , నెలలేడి-నెనకాకా 
చందునిలోని జింకనెనను పడదాటున్యు ( అంతటిలాఘువముకలవి యని భా) 
చిజుకపులివైనకా = తమ్ము చంపి తీనునట్లై పులినైనను, చాంటును; (అంత గాకొవ్వి 
కన్ను గానకొన్న వని, ఛా.)- 

“ఉప్పరముదాటు- వెశెగురు? అనుటక్కు- “అంజోనం గందునో యనుమేని 
నునుంగాంతి యిక గెలంకులకు నుప్పరము చాంట' (వక్ర, 8-101) గ “ఉడుం 
డలముదాంక నుప్పర మెగస్సీ,౫ (నవనాథ, పు, 689.) 

ఫన్నీ, ఏనుంపవుదంబువజ వం 1గాశెనుపపాల్ణ 

బంది నే వెల్లువలం జిక్క_ (బాబుచెను న 

కదమకా' అని మూలమ్యు “గదమవుకా' అని టీక, ఏముయినను భావనలో కోదుము - గదుము అను (కియలేగాని “కదము” _ దము) అను [కియలేలేవు, అదుము అను (కియనే వారు “దము? అనిరి కాబోలు! అనను, గదుము == 
గద్దంచు (చూ, క ర్చ గాని “చంపు కాదు. సీ (అదలా గద్దించె నడలించె ననలను, గది మెనంచనుమాట గాం జెలంగు.” (ఆం, భా, 8.185) 

కొన్ని పతులలో లేను... 

కా, సా. —“వజద, గా టనుపపాలు, పంది నే పెల్లువల్బు’ పీవావామున్ను + యెనాముల 'సాలున్ను ,.. నేతి 
నట్టికడి._ అని. ఫూ, ట్రీ టి.) 

(* శి + మద్ పట 

ప్ర వాహములును చిక్క_ంబడీ 
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దజుగ దల మండు వేసవికి దబువుం గలుగ 

జాల్, మెకా లంవు దొప్పున జాజీ పడును, ౭0 

టీక, ___ ఏనుగు సుదంబువజవకా = ఏనుగుల మదజలపఫ్టు వాగు చేతను 

గాశెనుప పాలకి" = అడవి బ క్రైలసాలచేత్ను, పంది నే వెలువల కా = ఫందుల నేతి 

పి) వావాములచేతను (ఇక్కడ నెయ్యి మనగా కొవ్వు = మేనిజిడ్డు, = “నెయి 

జెబ్ణువలి _ పాశా) చిక్క (బాొటుచెమ్మ = చిక్క_ (౯బడియన్న తడి మండువేస 

వికా = వున్నుమండే యెండా కొలమునను, తజులదు = తగ్గదు. తఅుమంగలుగకా 

Ce కా) వాలుకొ = మనమూారక. తధాముటకు యత్ని ంచినచాలును, మకా 

= మృగములు, అందుకా = ఆచదిక్క_ని చెమ్మలో, (కాళ్ళు) జాలి దొొప్టునక్రాకా 

దబు = పడును, 

ఉ. ఉల్లములోన చే మనుచు నుందువొ యేనొకదబ్బుద బ్బెద౯ 

బల్లీదపున్వరాహ ములు భద్యగజంబులమిాద 1నాదికోం 

బెల్లుగ నెక్కు వానికొసవెంకు/క యొక్క_టి శెమ్మి దీసిన 

జిలున వెళు. బో చమురు చిమ్మననో)విని జిమ్ము కె వడి, ౭౧ 

ఊల్గిముబోనకా = నీ వోనసుభో, ఏ మనుచునుందువొ = ఏమను 

కొంటున్నావో ఏను = నేను ఒక దబ్బు దళ్ళెదకా = ఒకమాట వెప్పిదను, 

“పివాహమును - పాలును - ప్రచాపహాములును చిక గాంబడినట్రి తడి.'_ 

ఇది ఆర్గకళూన్య వాక్యము. చిక్కు_ఒడినడి తడ్వి అందకు కారణము పివాహాదులు, 

కావున హేెతువులయిన ప9వాహోదులు తృతీయలో నుండవ లెను, “వజద కా), - 

వెపావలం జెలువారు చెమ్మ? అని వూ. ము, నను.- “వనణద _ 'వెల్లువలంజిక్క_ 6 

బాలు చెమ్మ అని, తంజ- ప్వతిలోను, తృతీయాంత పాశములున్నవి. “ఒక్కొ. 
“సాలు” మాత9ము పథమాంతేముగానున్నని. ఆది పిమాదమైయుండును, 

6 కా నుప ఆనుటయును తప్పే. ఆడవి యను నర్థముని చ్చునది “కారి 

గాని * కాటు’ కాదు. కారు -_ఎనుము = కాశినుము = అడవిబ స్పై, 

కా. సా,-_-ఆనదుకో౯కాి (“అదుకోకా = అనుకొనుటకు- వూ, టీ.) 

ఆదుకొను అను క్రియకు 6అనుకొనుి అను అర్ధము నిఘంటువులలో లేదు, 

ఉన్నను ప్రకరణోచితము కాదు. “అఆదికొను = కోఎధముతో సూటిగాం. బరు 
గిడ్యు ఎదుర్కొ_ను.” (నూ, ని) “ఆదికొను = కన్ను వేయు”) (శ, రు 



రి సారంగధర చరిత్రము [s 
బల్లీద ప్రకా వరావాములు = (ఆయడవిలోనుండు) బలిష్టమ్ములైన పందులు, ఎప్రుడుకా, 

భదగజంబుల మీ(దక్షా = భద్రజాతి యేనుగులమిద, అదికోక్షా = మచ్చరమున 

దుముకుటక్రు పెల్లుగకొా మిక్కిలిగా, ఎక్కు_క్రా = విబ్బంఖించి = వెబెకి పోవుచుం 
డును, (అంతగా పొగ ెక్కియున్న వన్నమాట.) కొనవెండుక్ష, కెమ్మి శ్రీకి 

నక = ఒడిసీలాగినదెడల, చమురు = కొవ్వు, చి మ,..వడికా = చిమ్మన గొట్ల ఢ్రే క్ 
ముతో చిమ్మిన విధముగా, జిల్లునకా వెళ్ళుకా - పో = నిశ్చయముగా జిల్లున 
బయటికి వచ్చును. (పో) “పొమ్ము, నిళ్చయార్థంబునం దగు ప, వాక్య, 22.) 

వీ తాముశ క్రిహాయంబు -లె మంద మని సుమో 

- మొగులు *-౨ చ్చినయట్టు లౌగురుచుడు, 

దిక్కూలములు మోాచి రెక్కొ_ంద మని సుమో 

యల దరు లాము గోరాడుచుండుం 

బాతాళ మటు సొచ్చి బదుకుద వుని సుమో 

తాము వేము భూమిం దీవ్యుచుండు, 

వింటం జందుకుం చేరి 4కే లౌద మని సుమూ 

"తాము నుప్పరమును దాటుచుండ్తు, 

న “వృవభంబున కొదికొను బెబ్బులియుంబో ల (భా, విరా, 5.78) 
మతం, యేనుయ ద జంసనాదిగొను సింగంబుజకా విడంబించి.” 

(ఉం హరి. 5-251) 
వ. “పొప్రేళ్ళ కైయాదినొని నీల్లీ కాలుద 9వ్వి. * . మెండుకొనియుండు బాగ 

లఅంబులంగాంచి.? (మను. ఈ.౭7) 

పాఠ భేదములు _ ' 

“ఆదుకో వెళ్ళగ నొక్క_చాని,' (పూ, ము.) “నాలుగే న్వే న్లైఫు డెక్కు_డుండు, 

(మద, తాళ. పా కనాలునేకా వేళ్ళగుడుండు? (ముద కాగితపువా్శకపితి.) 

క నాలు గేక్షా వే క్ళెగుడుండు” 

కఆ్వక్టోేోే( బెల్లగుచుండు.) రంజు తాళ, సాఠములు, 

శ సూరా. “నీల్లెచ్చినమ్లైగును' 4 “మోకూది 
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- ఆ, హారులు గరులు గికులు హొరిణంబు లనయంబు. 

తొలుత బెద్ద లరు$గు నాళ వెజింగి; 

యటులు 'పోవనిత్తు మంటవయ్య తము జుట్టి. 

పట్టి శీలతోడం గొట్ట కిపుడు? 05 

ఈ ఫద్యమున పెద్దపాదములు నాలుగింటికిని. చిన్న షౌవములలోని, 

సారులు, కరుతు, కిరులు, 'హారిణములు _ అను న చాలుగి౦టితో ను వరసగా ఆన్వ 

యము, 

క్ నారులాడాసీంహాములు, లొలుకకజఫూర్వము, పెద్దలు, ఆఅరుగు-ఒ ళీ వుం 

పోయినజాద (=రవహాస్యము) ఎలింగి = తెలిసికొని (ఫూర్యము, తమకులమున 

సెద్దమైన సీంహ మొకటి శక్తికి వాహనమై, కిరాతులబారినుండి తొలగి గుఖమున్న్న 

మర్మమును ెలిసీకొని ఆని భావము) తామున్సు శక్తివాయంబులై = 

ఆశే ఆ శ_క్రికి (పొర్వతిక్రి వావానములై, మందమని సుమో = (బతుకుదమని 

సుమా మొిసలు వొచ్చిన యట్టులు = మబ్బులలోనికి దూరుచున్నవో యను విధ 

మున్న ఎగురు చుండును, 

కరులు = ఏనుగులు తొలుత... వెబింగి = తమకులము "వెద్దలయిన కుంజర 

ములు కొన్ని దిక్కులను మోచుచు కిరాతుల బారి తప్పి సుఖమున్న జూడ 

విని తామును, దికళ్యూలములుమోచి = దిక్కుల అంచులను వహీంచి, రికొ_౦ద 

మసి చుమో = సుఖపడుదమనిసుమా, అ లద రుల్ = పెద్దపెద్ద కొండగట్టులను 

కోరాడుచుండును = కొమ్ములతో చెలగుచుండును, 

కిరులు = పందులు, తొలుత *,--ఇటేంగి = మునుపు, రీమ కులమున చెడ్డ 

మైన ఆదివరానాము పొతౌళమును జొచ్చి కిరాతుల వాధలేక హాయిగానున్న 

దన్న కథవిన్సి తౌమును అటు పాతాళమునుచొచ్చి బ9తుకుదమని సుమా వేమ 

బుక = పలుమారు, భూమిని (తవ్వుచుండును, 

f[ శా. సొ, పెద్ద లెలుంగు నొళ వెం” (ఒభను = ఉపాయము. 

పూ టీ) “ఒళవు నకు ఉ పొయనోనునగ్గము కనబడదు, ఒళవుః మర్మను '(శే,ర.) 
6ఒభవు _ Secret intelligence’ (బాను) 

6 పెద్దలరుగు సుళువెటింగి ’ _ తంజు పా, 

6 పెద్దలెఆుగు "వెళ వెటింసి' __ భూ. ము, సా, 

10 



క కరక సోరతోధరా చతు) ను fe. 

వారిశరటుఖు: = లేళ్ళు; తొలుత. + వెటింగి = ఇంతకుయున్ను $= తమకులమున 

"పెద్దయయిన లేడి యైకటి వందు నిలో చేరి. కిరాతుల చేతుల "కందక సుఖము 

వార్త తెలిసి, ( తౌమ్మన్లు, మింటుక్రాైా. ఆ కాశమందు, చందురుంశేరి, చేలు జ "దమని 
సలం 

సుమో = చుఖిము గా నుందబునినునూ, ఉప్పరమున్ను దాకటుచుండుకాా ఆ కాొళీమున 

అవ 

క జరు చుండ్రును + ల్ |; 

గానా నను ముక కా  ఆజ్ఞంతువులను (చూ, ప, క్వ, 78) చుట్టి = నిగ్బం 
ళ్ మక: 

ఒశ్రీించి.. పటి, శ్లేంత్రోడం గొట్టక క్నా-చంపక్త పోధిక్తుముంటవ న్య? (పోనియ్య మని 

భా “అటవయ్యి చూ, . ఫొరఢ. క్రియా. 4-5-9.) సస 

బడు న ల తల శ టల 

వాస్త కేయందళన్రైుబ్యూల్తను లూవు" - యేనూప ల నుకనా యగరుట- నింహాములకు స నె 

కట గ్య భవమ -ఈతొగురుటను, జేవలోకేయున నున్న శక్తి కడకుపోవు' పూని 

కయ చేయు లంధునాభ్యాసముగా చెప్పుట - ఉమ త్మా_రము. ద కొండ 

= శ్రలనుగోేరొడుట యేనుగులకు సహాజ గుణము అ సవాజగుణమున్సు ఇకముందు 

రగ కహోష ములను. మోయ నిశ్చయించుకొని, ఆందుకుగా నభ్యాసార్థము . కొండలను 

కడి మూచుప్క్లా చెప్పుకో. చనుత్చా_ రము, భూమిని. .కుళ్ళగించుటు. పండులో కల 

వాటు. ఆ యలవాటును, పాతాళమునకు పోనుకేలప్రుతో.: భూమిని: (జ్రేవ్రషుటు గా 

రజ, జెప్పుటుం ఆ చనుక్మారము. = చంగున . వైయోరద్చుముకుట. లేళ్ళకు స్వభావము 

వణస్వష్థానముకనో వె చె కెగుకుటను ఆ కాశముత్రదియన్నంళర్నిదునిలో జేరు: (ప్రయత్న 

డం మశక శైత్తుట చర్లు sa రము - న. 

జాకి చచ ఫీ షా... కర 
శ సీ 'ఇదువుచే 'ల్మలుపు దీస్తి దినంబ్లక్డ గా పాడు. 

కముతీలు మ 
దక ఇటలరే లుక్ ఫ్ర ఇీములలు కి శేకలముల్లు సును 9, 
ఘు 

gurus ఉక్తిన్షు క్రిభుపుశేకం a= రాకా సషగాతే an 

షడ్ అఆ ఊదర కారడు- మా! కల -సింగము$ఃని ee 

యే సంరంబ్ధోత్వ తనరభ సౌః హః పంగ భం ణోయ తసి wo fm ron a లా ce 

= మహ్హైధ్వానం. పషద్, శీరథా లంసు యేయ్ను వ్యక్ ఎ 

న. * ేఘుప్కైరక. 
* కొన్ని (సతులలో లేదు ర్య పాయల పలి త్తియపు | గక కొల 

శక్యా బొ.కనిపట్టు, (కనిజెట్లు? -వ్రక మూ బ్యా) చ్ 
x mn a PP rae స. శ క, ర, ల్లో (కనిపట్టు. శ వెదకిపబ్డు అవియున్నడి 1 ఎదానినిజట్ట్యితూ? టీ. 



శ 'చెంచులుకూజిను దర్శించుట జ | ని 
గ. 

య్ర్ 
శాలల 

 జంకవేయలం .గాచి జంకించి: దొడ్డిం.దో 

ల్లొల్లలు మాకు $గోల్బులులు సుమ్ము, 
ఇ ళీ 

పుట్ట న్నరగళ్ళం {జెట్టుంచు వాడుక 

కోమట్లు మా ల్దునొడ్లు సుమ్ము; 

నీ. .శ్చి వాటివాటిలో. నింత_తాటోటు తేసి 

'యటమటింపక యుండ _బెభ్మాష్షిక ముకు 

చేవ దీరుగాడు. వను. 
ల 

pall ఆడ. 

జాగిలంబులు నమ్మే | "క పాసుకోనో ల 23 
వాల 

కీ. సామికాన = = (పభూ (1 కాని తెనుగు సంబోధనమునకు (పేమ 

వాళ్ళ ల్యదో్య్యోతక ముగా అన్న ప్రయుక్తమణను. ప్ర, శబ్ద, 165.) మాకు, ప్రక్రలములడా 

రు 

ఆఅడసప్ పందులు, కై 'లపుతీనీ = కా మైరులోని ఇద్ద మొక్కలను” తొలగుచ,' “వదుఘాజేలు 
అస wrth rr Mar 

Waa mH re క ర 

వాకు [కని చెట్టును కనిపట్టు గా మార్చినాయ.. పారఫాటు, శ్లానివట్టని సరికారు- 

(చప్పుకిధశానునాదు. ) (కనిడెట్టు ఆ Tofind out, dissoret (జూ
కు PE 

సాన సయ గకోబ్చలులలోగ్టమ. సర చదు ్రంటేల. గందుద్దమతిల' 

బూని క్షైల(గాయ్యు తా ణెద్దా-ర్లులు నూకు నెపుడు Gee రాలులం సుమి బాషా కాం 
రాసా న గ జ్ we on = నటట క్ 

hE కాం a ఇడ పెట్టించు. (ఇ వుడా. మటల అక ఇకా 
he ee న్నా 

కోమట్లు తేసి మొదలగు వస్తువులను అంగక్ఫ్ఫయ హోరము ల చక్టితరీయో వారు. 
చను ఇ ఆజా లీ 

తంటాలు. ఆయు. రాం 

గాలి ఖుతరులచేత (వట్టించు వారు? శారు : సెట్టి ఎ ఉంచు. ౯ జ? పెట్టుంచ్చుు అనుచో 

సంధి దృుష్ట్రమున్తుక్థాద్దు.:. క్ 'చేనుకూర. క్షువి శే కాదు, .తీక్ళో-న: మహాోకవిక్తిని ౫ఆ. (సంధి 

యిష్టమే, న్న లన మీ > ఖ్. ఇ జ్జ ల క స శ 

|. Pan టో అబే డో! TE | 
hh 

(₹0నిజలు. = అనవల సంటిటాక (| Cape “శళటుచూవిటునిటుదూపటు', 

(2-202) భార. “అందుంబశి తేలాడు. - (తేలి కడు) వెలిగొడుగుల్లు?. (విరాట, 

5.60.) 

గీ శా. పా. వొటిలోే నిసుమంక!; (క వాైకిమా టీహోవింతి ఫపూ.ము,పా,) 

6వాటిలోకా _ గాంమ్యిమని శార్ర్రిగాకి. ఆ కేశముల క కేషన్లుజ సరియైనది కాదు, 

(చూకంపెగైలల శర ను స్రు..ర51.) 



రీ సారంగధర చరితము [౪. 

కాపాడు, *కమతీలు = సేద్య గాండ్లు (“కమ్మకీండనంగశు. 4, హాలి కాఖిధిఆం. భాం 

229.) 
అడనిజాతులవారికి వెమరుబియ్య మాహారద9ర్యము:- కాళీ వా స్టి మాహాత్మ్య 

మున బోయ యింటి వర్ణనము, _- “కీచక తండులంబులం బిండినొట్టి కొటయోనీ 

యుప్పి గొప్పలుగాంజేసి యావించిన కుడుములబానలు? (8-86) 

వెదుప ధాన్య మదవిపందులకును (పీయమయిన పదార్థ మే. -.- 

చ “బలిమి నిం'కేమి చెప్ప విను పండు పెదు ళ్లవలీల మోరతో) 
పుల(బడం జొప్పనంచికొను పోలికవంచ్చి తదగ ధాన్యముకా 

"సెలవుల ఫేన ముట్టి పడ జిట్టలతోడ నె చప్పరించు న 

పొలము వరావాపోతములు భూవర్శ తొండములేని యేనుంగుల్)” 

== మను, శఎ]8, 

వెదురు ధాన్యము తమకు (పీయపదారకమయినను, అడవిపందు లా చెంచులకు 

వెరచి, వెదుళ్ళబోలికిపోక ఆ చుట్టుపక్క_లనుండు తుంగముస్తెైలను - వెట్టదుంప 
లను మాతం మే కుళ్ళగించి తిని జీవించు భుండునని భౌవము = సహజములయిన 

వమరుటడవులను వేలుగను స్వభౌవముగానే మొక్కొ. మోడులను కుళ్ల గించుటను 
కలు ఫపుతీయుటగను, ఆడవిపందులను సేద్య గార్యడుగను చెస్పుట చమత్కారము, 

(2) సీంగములు = సీంహాములా, కరిము త్తియళ్చ శేకకా = ఏనుగుల తీలల 

నుండి రాలిన ముత్యాల జాడలను కనిపెట్టి = మెలకువతో తెలిసికొని, చెప్పు: 
సంగాత కాండుర = స్నేహితులు, 

* భ్రూ టీ,__కమక్రీలు = “పెఠుపండించు కూలి వాండ్రు',..*శమతీలు? సేద్య 
గాండు9 గాని “హాలివాండు” శారు, కూలిపని, వోలికవృ త్రి భిన్నకృత్యములు, * 

సీ, “హాలిపనులుచేయ హాలికవ్చ త్రిక 
నోపుదు వీకృత్య ముచికమగు వె!) (హరిశ్చ,క.107) 

ఫ్క కడాసుయు భృత్యుండు "సింతయు 

వాసీగ యనిచేయు వారు వారలలోనజ్షా 

దాసుడు విలిచిన ఛభటుం డు 
ద్భాసీక భృళ్యుండు కూలిపనివా.జెందుకాంి 

లాపిజ్ఞా, పా, 86, 

సా 
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" ఏనుగు తలయందు ముత్యములుండునని క్యా స్త్రయు === 
“కరీం ద జీయాత వరావాశంఖ మత్స్యాహీ శుక్త్యవ్భవ వేణుజాని, 

ముక్తాఫలాని (ప్రధితానిళోశే తేసాంతు శు క్త్యుద్భవ మేవభూరిఖ” 
(రళ్నశాన్ర్రము.) 

సీంవాములేనుశులను చంపు ననియు, ఆ సీంవాములచే చంపబడిన యేనుగుల 

తలలనుండి రాలిన ముత్యములను చెంచులు తెచ్చుకొందరనియు, భా.-సింవాములు 

సభావముగ శే యేనుగులను చంపుటను, చెంచులకు ముత్యాలను 'సంతరించుట 

గాను, సింవాములను చెంచులకు స్నేహితులు గాను చెప్పుట చమతౌ._ రము. 

(8) మాకు, కోల్పులులు = సెద్దపులులు జింక వేంటలక్రా = జింకల నెడీ 

గొ జ్ర (పోతు) లన్కు కాచి = మేపి (కాచు t0 ౬01188) బోను) జంకించి = 

అదలించి, దొడ్డకా తోలు -= దొడ్డలోేనికి తోలునట్టి, గొల్లలు, 

జింకలను చంపితినుట పులుల కఖీస్టమయినను ఇెంచులకు జెకచి పులులా 

జింకలను చంపవనియు, అందువలన నవి యేష్టము గా అడవియందుతికిగి మేసి కదు 

పులుగట్లి సుఖముగా నుంకుననియు , భాం__పులులను నొల్లలుగన్సు లేళ్లను గొల 

లుగను, ఫులులు లేళ్ళను చంపకపోవుటను మేపి కాపొడుటగను, చెప్పుట చను 

తె రము, 

(4) మాకు, ఎల్లుగొడ్లు, పుట్టజున్ను = పుట్టే నె, అంగ ళ్ళకా = అంగళ్ళే 

యందు, పెట్టుంచు = "ెట్టియుం చునట్లి, వాడుకకోవుట్టు = వాడుకగా ఇంటికి 

వలయు వెచ్చము నిచ్చు వర్తకులు, 

ఎలుగుగొడ్లకు తేనె మిక్కిలి (పియమయిన ఆహారము, అయినను, ఆ చెంచు 
లకు జడిసి అవి తే నెతె క్రైలన్సు ముట్టుకొనవని భా.  ఎలుగుగొడ్లను కోమటు 
లుగను, లేనెతె లాలను ను, “ఆంగ భృయందమ్మకమునకు సిద్ధముగా సెట్టియుంచబడిన 

"లే సెగను ఇప్పుట చమతా్కా_ రము. 

వాటివాటిలోక్షా = ఆయావస్తువులలో తాటోటుచేసీ = మూసముచేసీ, 

అటవుటింపకయుండేకా = కాజేయకుండునట్లు సై అద్దికముగకా = స్రౌకావలిగా, 
*ఏవక్రా = మిక్కిలి జాగరూకతతో, కనిపెట్టి తిరుగాడు - విశ్వాసులు = పారా 
యిచ్చు చుండు ర బంటో తులు, జాగలములుః 
న. 

ఫో పూ, టీ. “ఏవక్రా = వ్యాజముచేక .' 

“ఏవికు వ్య్రాజన యర్జ మేకోోశముననులేదు. “ఎచ్చరిక యెచ్చరింపేవ, . 
యననోప్పు నవధానము,” (ఆం, ధా. క్షే 188) ఏన=యావ. (చూ, ౭౫ వ పద్యము) 

శ్ర ర లో “ఏవ = కోతి అని మాత్రమే యున్న డి, 



౭౮% 3 సారంగధర చరితో!ము- +. [ఆం 

చెంచులకు అఆడవిపందులు సేద్యుగాం్యడు; నీంవాములు నెచ్చెలుల్వు బెబ్బులంలు 

గొల్లలు; విలుగులు వాడుక కోమట్లు? 'అనుటచేక - ఆ చెంచుల దర్చమక్యంతమని 

వ్యంగ్యము, అన్షైజానిలయలు' సీరవాజ్యాఘాగదులమోద అధికారమును శలాయించు 
సారా జళ్లోనులన్గుటబేక, ఆ జాగిలములు నీ౦హోదులకంయెను _ శ"ర్యపరతములని 

వ్యంగ్యుమూ య్. rR ల. 

4 సే. బకసింళ మల్లసత్తికిం గ్రందు ' సొచ్చుట . 
. “మాడాక కటునిల్వ నోడి కాదె? 

.వొలయొల్పంది పాతాళంబు? దూటుట . 

= మాడాక. కటునిలగి నడి కాదె? or 

హరణం బొకటి రాజు కరణుజుతొచ్చుటిం పప 

" మాడాక కటునిల్వ నోడి కాణి? :౪ 

వడి దచ్చియేనులుల్ కడ భూమిం జేకుట ల” 

క్ష కటు నిల్వ, నోడి. కాదె . 

~~ 

ame 

న్ కనుగలిగి ముంచె తప్పించుకొని యెః గాక. 

కొటి 'కోలాహలము వేసి కోలం (గుమి య. 

“చెండి చెకపిక లాడమా- “యుండె నేని? 

మించి _పోయినస్తుద్దుల .థెంచనేల, 
ఇ శు క్ ” 

ఛా 

ఇక “కొన్ని శపతొలళో లేదు 2 గల లల నా పల 
ట్ mee పనో - వ. 

ల శాం సాంగమాధాక. ..నోడి కాటి, స్వ 

కో _ప్రాశ్వమన డ-ఢ ప్రాసము 5. ఈప్రకోస్తము “డాళు సాధుభూ పము 
(మో శ నం ర్వ), వాడుకలో 'దాక్లీమ్స ధామ గాలి. = ఘాల్ళి బావి - సాని. 
అయినశ్లే, డాక్ = జక అమన గ్ గా 

మ బాజాలు 

f స్కా సా —“కేరణంబుంయ చొచ్చుట్సు. [ Ds 
న నాన నా లా 

నన దాతల. యా మ ద త. కరణముచొచ్చు; శరణుచొచ్చు అనునవి క్రియలు కావున , శరణంబుక్ = 
మ్ల బొచ్చు. పవేశిరిము? ఆను. నర్భముశ్చా “కేరణంబుం, బొచ్చు శర 
రమని అన్ను! సరికాదు చూ క, ర ) శా స్రీ గారి - వా్రత్రలత్తో సర్వత్ర. 
ఆపాధురూాప పమే కనబడుచున్నది. న్న | 



“౧.] చెరచోలు- రాజును" డి చుట నల్ 

స 7. టీకజఎ ఒక పీంగము, “అల్ల... సొచ్చుకు..= ఆశ క్రి (పార్వతి) క్రండదూరుట 
(వాహనముగా నుండుట యని భా) “వెలు తోొల్పండి.కా మిక్కలి కాధ్యము 
కలదియెను ఉష్ణ లావాయ ,షాతాళంబుల, దూఖోూకుకా 'షాతాళే లోకమున తలడాచు 
న నుట సమ్ము్రరు న మ్రకిన థూ మి నుద్ధరరిధు టక ఎదాని కిందికి పోవుట అని_భా); 
ర రట. రాజల శరణంబునొచ్చుటు = (ప్రభ్షున్రనాక్రయిం యించుట. (చంద్రునిలో (మచ్చగా) నుండుట యిని-భాల దచ్చియేనుంగుల్ = 
అష్ట్రగజములును. (తనయ 'నిరునాలు గనిమీది దచ్చి యనంగ ఆం, సం) కడభూ 
మింకేరుటు-= ఎవరికిని తందుబాటు' గాని స్ చిట్టచివర (ప్రదేశమున = నుంచుట (కడ 
భూమి. దిగంతమ్యు “అని. భాం. త దెస_దిక్కు. కడ యనా:దిశ. మొపష '_సాంబ్బ 
'జేద.౨ర) మాడాకకు = మౌ దెబ్బకు, అటునిల్వకా ఓడి కాబె-==నిలువలేక నే 

జాగమాక్రతగ లిగి, : ముందె-తవ్పీంచుకొనియె (గాక (బతికి 
పోయినవిగాని, 'ఉం-డెవేని = ఇప్పుడిక్కడ ' ఆన్న యెడల, - కొట్ట, కోలావాలము 
వైస్ = అల్లిక స్లోలముచెసి: కాలం గుమ్మి జా పడ బొడిచి చెండి, కా_చంప్కీ. _వెకప్క్ 
లాడమా = కకివికల్తూవేయమా = _ మించిపోయిన సున్దులకా = కడచిపోయిన కథ 
బన్ఫు. ఎంచనేల = అనుకొనియ్మి (పయోజనము!. ౨ టు 

ot టె టే UK ర్త ర (ఈ ఐం || 

అనా J న అజ 

ల. ఇ క వ క 

Pa 

sag క న వ. 7 . . టట వ రల “శ కందు నాచ్చుటి జాతీయము. “౪వాడ్తికంచ జొ "రబడ్డాడం”. వానికి లోబడి 
ree వాని నా శయించుకొని యున్నాడు అని భా, / చాలా a “f శ కా ఇడ దాహ స్తాన ల " 

లై ల సిన ' | 1 న 7 hr అ) ఎ మ యే చల న =. 1 

చా న. 5, ౫ 5 వడి చెకములం గ్భుమ్మెడి . 
ల ప పాండా లి న. చై వడి మోయావోే చేహాకను పోర ముగా జక వ | = 
చవర మా దేవకవళత్సై, బై 

చా 
ప్ 

| ue = an ౯ 

ఎహోహోగవం సామి “వేంటిపోల్స్ చేయ వయా, 

జ మై ME " న ల ల మ | 

టీక క వడేక = చేతి జవముబేత (డైవడ్ యనంగ6 దగు రీతి కరజ వంబు- తం భా. కి-ర్2 ) మెకములక్రా = మృగములను , కుం మ్మెడి కై నడీకాజ 

న. 
అతా చ్ 

* ఈ పద యడసు ణం మొ తతొ) పూ ర. పాశ టు న౭౬ కది గా వష అకమేనది, 

దానిని, గమనింపక ఏ జాస్త్రుగారును , -ఇారినినమ్మి: వావిళ్ల వార్తను. అమే అకిమము 
ననే ముద్రించినారు. (తంజ. తాళ ష్రతిల్రాశ్న ౭౫ వదిగొకే. గ్రమష్టాదిటియం ల 

“౪ ప్లూ, టీ. మాం: “అవకా జ్ఞానము? ‘ 



౮౦ సారంగధర చరితము ౪, 

వ్రను -- ధ్రై ర్యమును, కనంబోయెదు గా = చూ చెదవుగచా! చేవర = ప్రభూ, [మా 

జీవరవలెకా = మాపాలి డేవ్రనివక్కె సామి, వేవేగమె = శీఘ్రముగా, వేట 

విచ్చేయవనయా= వేటకురావయ్యా, (కయావి“ఏవి కు వ్యావహారిక రూపము) 

చ.ఈఅన విని మందహాస మొలయం +దమితోడ విభుండుపొండు మిా 

వెనుకన వత్తు నన్నియును వేటకు నాయిక పెట్టు డిప్పుడే, 

యని యచిరత్న +5త్న ఖచి తాభరణంబులు పట్టుకోక లి 

చ్చినంగొనిచెంచుజేండపుకు సింగు బూరండునై ముదంబున౯, 

టీ... అనకా = విని, విభుండు = రాజు మందహాసము = చిరునవ్వు, ఒల 

యజా = ఒప్పశా, (అనగా చిరునవ్వునవ్విఎ లేమితోడకా = ఉత్సావాముతో- 

(మారు) పొండు - (*శేను) మీ వెనుక నేవత్తును, నేంటకోక్కా అన్నియును కావ 

లసీన యెల్ల పరికరములను, ఇప్పుడే, అయిత పెట్టుడు = సీద్ధపకుపుడు, అన్కిఅచి, , 

పంక్తులు,-___ అచిరత్న= నూతీనములైన, గ్థీరత్న = రత్నములను ఖచిత = చెక్కిన 

ఆభరణంబులు = సామ్ములును, పట్టుకోకలు = పట్టువస్త్రములును (“చేలమలరు 

బుట్లంబు దువ్వలువ విర కోక వలువయన(యగ, ఆం సం, మౌన, 27) ఇచ్చినకా 

“యావిను “ఆవి యనుకొనుట తెలియమి, “ఆవ = జ్ఞానము అని టీ 

వా9యుట సాహసము 

+ వూ. టీ,__“మాదేవరవ లెక = లశ్మ్మీభ రమైన విష్ణువువలెనే, అతి 
భ్రుముగానే రావయ్యా,” 

చెంచులు రాజును *విప్టువృవలెనే _ శీఘ్రముగాన్సే రమ్మన్నాకట! వట్టి 

మాట. అకుశనివాత,__*మా దేవర్య భూ జేవర; క్యా జేీవరి అను మి[శసమాస 

ములు అశు)తచకములు, అదియట్లుండ గా, పద్యమున కవి చెంచులకు _- పా 

తోం చితఫావ. గా అచ్చ తెనుగు పదముల నే చాడినాడు, కావున నిందు “మా” 

అను సంస్కృతే పదమును చొప్పించుట తప్పు, 

*ఇది శౌ (ప, లో ౭౫ న పద్యము.- అందువలన అన్వయ[క్రమమునకు 

భయము. | 

1 కా, సా కవతోడ.._ రాజు చెంచుల కాభరణాదుల నిచ్చినది 

కథమితోడి గాని *తమతోడి కాదు, (“తమి”-కేంజు పాం) 
+ ఇకా. పా,-_రళ్నఖచితాభరణాంబర పంక్రు లిచ్చి పంచిన,“ అభర 

ఇంబులా చేడ్క_రో డ నిచ్చీన,-సపాశార్మ 

ర్థివూ-టీ-- “రక ఖచిత = రత్నములతో చెక్కు_ (బడిన సామ్ముల యొక్ళ_ యి 
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కొని = తీసికొని చెంచుండు), ముదంబునకా ౯ సంతోవమువేత * సీంగండుం 

బూరండును = ఏ = ఉప్పొంగి (సంతోపమున నుల్చితబ్చి బె) 

—: వెేటనన్నాహము 

కే చన్వి రంత వేట బోవం 

జన మా రాము తేపడి సకొ రం డనుచుకొ 

జనవకులక్ జనవకులక్షా 

*మనసకులక్ దొరల ననికి మహీపతి చానుక, ' ౭౭ 

టీక, చనిరి = (చెంచులు) పోయిరి. అంతక్షా = అటుపిమ్మట , చేయ 

బోవక౯కా = వేటకుపోవుటకు, చనకా = తగున ట్లు, మీరు, ఆయిత్తపడి = నీద్ధప డి, 

వస౯ = త్వరగా, రండనుచుకా,- జినవరులక్షా = రాదాలను, + చనవరలక- = 

ఆభరణములయందు రళ్నేములు చెక్క_(బడును గాని, రత్నములతో ఆభరణ 
ములు చెక్కు ంబడవు, 

* పూ, టీ.__“సింగండు = సీంవామవంటివాండు, బూరండుకొ = ఫూరిం 
చిన వాండును.)” 

బూరలిడనణా పూరించినవా డట! ఏమివ్రూరించినవాడో? అన లాయర్థ 
మున శాకర మేమో? (పయోజన మేమో! ఫూ. టీ లో తేలదు. శ, ర, కర్త 

“సింగడు = కోపించినవాండు, బూరండు = విజృంఫించినవాయడు? అన్నాడు, 

కాని, అట్లా పదములను విడదీనీ యర్థము చెప్పుట సరికాదు, కసీంగండు = కోవీం 

చినవాండు” అనుటయు సరికాదు. “ఉఊత్వాళామున పొంగి _ “విజ్బంభించి” అను 

అర్థములలో (సింగడు బూరండై అనుట జాతీయముగా కనబడుచున్నది, 

శ, “నీ యుప కారకృృళ్యముల్ , గుటిగడవం (బియంబు తమి గొండలు కోటులు 
చేసి చెప్పితికా, జ, చెప్పిన నంతరంశమున సీంగ (డు బూరండ్యునె*ి(వేం. పం, 4_ర్2) 

సశ. పొంాహాన సరలకొ? ఇకి యర్థములేనిమాట. వావిళ్ల వారీ పాక్రము"నే 
గహీంచినారు. పూ, ము, లో “నున సలరకా? అని యున్నది. వూ, టీ. ఈో, 
“మనసు అలరకా = మనస్సు సంతో షింపలా) అని యున్నది, జననరులకా - వన 

వరులక్రా - దొరలకా, అను వరుసలో, నడువు * అలరకా? అని యుండుట శబ్వాలం 
కార భంజకము, కావున (మునసరులకో ఆని యుండుట యుచితమని. “ఫీన్స భౌొనిం 
చినాను, | 

t+ వూ, టీ __ చననరులక్రా = (స్నేహితులను? 

11 



లాలో సారంగధర చరితము fe 

స్కీ {ఒంటుము త్తెములతో నొంటుకెంపులకాంటతి 

చక్కు_లజవాష్టదిం జికిల సేయ, 

4హురుమంజిము త్యాల యురగుపాగ ముటుగు 

నొసలివిత్తరిబొట్టు ముసుగు వేయ, 

జాతినీలపుందాళిచాక చక్యపభల్ 

కస్తూరినెణేపూ(తం గుస్తరింప, 

సొగసు *సూర్య పటంపు సురెవాలు (మై దళ్కు 

హోోంబట్టుదట్రే వె నోలగింపం, 

నీ 'చేతివ జంపుణిడిత్రోడి చిక్క. టారి 

బాయ వలెవాటుదుప్పటి ₹సంకుందోమ, 

రాచిలుక కేజినక్కెడు రౌ తనంగం 

కు ప 5 లా జక్క (దన ము ్సతిల్లంగ జనవిభోండు ౭౯ 

టీక, దింటుము్తెములతోకా =  అంటుజోడులోేసని ముత్యాలతో, 

(“పోయన గర్ల వేష్టన సంజ్ఞయై ఎలయు € దద్వి శేహాఫిధానమై చలంయసన గంటీ 

లొంట్లుల ఆం, భా, 2-148.) ఒంటు = కూడియున్న, (“ఒంటుట TO agree 

with one's health’.— బాను ) కెంప్రులకాంతి, చెక్కుల జవ్యాదికాా చెక్కి... 

భృయందలి జవ్వాజియను సుగంధ (దవ్యమును, చికిలిసేయడ్రా = మెరకు గెక్కిం 

Ff కా, పొ, ఒంటిము ల్తెమలతో నాంటి కంప్రల కాంతి,’ 

ఇడి పూ. ము, పాఠము, వావిళ్ళో వారి (పతీలోను ఈపాఠమే యున్నది. 

అర్థమేమో పూ, టీ కర్తలు చెప్పలేదు, మద్య వ్యాతపితిలో.. “ఒంటుము త్తెము 
లతో నొంటు అను పాఠము లభించినది 

+ పాొఠాం --హురుమంజివూసల నొరగ చాటు మెబుంగు _ నోనలి 

బంతికి బెట్టు మనుగువేయ.! (పూ ము.) “యొరగు చొగుమెుంగు? (తంజ, 
తౌ. పాం), 

క్త “నూర్య పుటంప్రు,' 

(౯. పొ మెకళు.? 

శ క, పొంసంకు దేంపి (“సంకుదోమి శూ,ము,; నుద.- తాళ (ప్రతి) 
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పగా..__(ముత్యాల కాంతియా, కెంపుల కాంతియు మిశ మైనయెడల జవ్వాజి రం 
గేర్పడును. అందువల్ల నే చెక్కి ళ్ళయందు పఫూసియున్న జవ్యాజిక్రాత ఆ మిళకాం 
తితో కలిసి మరింత (పకాళించినదని, భా)... 4 హురుంం.. మెటుంగు = పురు 
మంజి దేళపు ముత్యాలు కూర్చిన వంక తలపాగా యొక్క కాంతి, నొెసలి బిత్తరి 
బొట్టుకా = నొసటనున్న సోయగపఫు తిలకమును, ముసుగు వేయక = కమ్ముకొ 
నగా (తలపాగ ముత్యాల తెల్లని కాంతి నొసటి తెల్లని తిలకముతో కలిపి 
(ప కాళించినదని, భా. )_ 

తెల్లని బొెట్టుభరించు ఆచారము కలదు. 

““స్పానవారి ములు రాజ దుకోజూ, 

గౌర ను త్తిలకబిందు ముఖేందు3, 

కేళశేప. జల మౌా_క్రికదంతా 

తం బభెజ సుభగాఫ్ల్రవన(శ్రీ!,” (నైన, వ[1_] 6) 
“చం దరజమున నొక వూర్ణ చంద వదన 
చం దమండల తిలకంబు సఖికిం దీశ్చె,” (శృం. చై. 8-100) 

జాతినీలప్రతౌలళి = మేలయిన నీలముల పతే కముయొక్షం , చాక చక్యపభల్ఐ 
చకచక కాంతులు, కస్తూరి తెణీప్రూకక్కొ కుస్తరింపకా = బుజ్జాగింపగాం. (నీలముల 
కాంతియు కోస్తూరివర్లమును నలుపే కావున ఒజండొంటిళోకలిని ప్ర కా శించినవని, ఛా.) సొగసు = అందమైన, సూర్యపటంపుసురెవాలు = *మొకరుల్ొఒరత్రోడ్రి చురక త్తి 
మైకా = పార్శ్వ భాగమును తళ్కు.. - ధట్టివె౯ా కాంతులీనుచున్న బ౦-గార్రువన్న్నె 
పట్టు దట్రిమోద, ఓలగింపకా = (కొలువె యుండగా (రాజు పట్టుదట్లీకట్టుకొని, 

* ఫ్లూ, టీ. “హుకుమంజి = (శేస్ట్రమెను” 
6 హుకవమంజి” ఒకటేళము, ఆచేళషు ముత్యములు శ్వేస్థములని (పసీద్ది 6 

లు అంతేగాని, “హురుమంజి = (గేస్ట్ర మైన- అనునర్థమునిచ్చు ఏ శేష ణము కాద్దు, అవగా 
4 హురుమంజి కవిత్వము హుకవుంజిపొట్య హుసమంజికూర, అని విశేనణముగా 

వాడకూడదు 

జ పూ, టీ, ౯మొకమల్ పట్టుయొక్క__ కత్తియొక్క మైతళ్కు_= బేవా 
కాంతి ,, .. కాసెమోి6దను కొలు వుతీరియుండ-గా- (స కాశింపగా,) 

పట్టుకును, క త్త్కిని దేహాముకలచా కత్తి ఒరలో చా ఊండునది శీ దాని 
కా తీ కాసెనైని (పక శించు కెట్లు. 



౮౬ సారంగధర చరితము [జ 

మొకమల్. పట్టు వేసికుట్టిన యొరలే క త్తీనిెట్టి, డానిని దట్లీమిద ఒకకాప్రన 
ప్వేలాడదగిలించుకొన్నా డని, భా 

చేతి... చాయ, చేతి = తనచేతనున్న, వజ్య్శింపు పిడితోడి = వజిప్రు 
పిడిగల, చిక్కొ_టారి = (చికి 2- కటారి చిన్నక_త్తియొక్క్ల , చాయ = కాంతి, 
వలెవాటు దుప్పటి ] సంకుకా = వళ్లివాటువ(న్త్రమ నెడు శంఖమును, తోమక్లా = 
పరిశుద్ధ చేయ 9... (చికిలిచేసిన కత్తియొక్క_ తెల్లనిణాలు, శంఖమువలె తెల్లనైన 
వల్గివాటుషై (పసరించినదని ము దానిచే వల్లెవాటు వస్త్రము మిక్కిలిగా పకా శిం 
చినదనియు, భా): రాచిలుక, .తేనం౦గక్రా = మన్మథుడో అన్నట్లు (మన్మథునికి 
చిలుక వావానము.) 

గీ. నగరు వెలువడి వేటసన్నా హమునను౪ః 
హితులు మన్నీలు డున్తాధిపతులు దొరలు 

వేతవాస్తులు కౌతులు వీరభటులు 

బలని 4యికువంకొలను జేరి కొలిచి శాల, రాం 

టీక, వేయు సన్నాహామునను = వేటకుపోవు పియత్న ముతో, హితులు, 
మన్నీలు = చిన్న చిన్న రాజులు (మ న్నెమనగా సమ్మానించియిచ్చిన భూభాగము, 
అట్టిష్ర చేశములకు పిభువులయినవారు మన్నీ లు.) దుర్వాధిపతులు = క్రోటలుగల 
అనం, బు = వే “వాల శారు న్ 
పిద్దరాజులు దొరలు = నేనానాయకులు, "వేత హస్తులు = బెత్తాలవారు, 

షో 

(వా. టీ (చిన్న బాకయొక్క. కాంతిజేతి) “నంకుదోంప = సంబేహము 
కలుగగా, 

ఏమి సంచేవాము కలిగినదోే! ఆసంజేహము కలుగుటకు కారణమేమో! 
ఫూ, టీ. లో తేలదు, అసలు “సంకు అను పదమునకు “సందేవాము అను నర 

థి మెక్కు_డనున్న దో నాకు కనబడలేదు, (సంక? శంఖ శేబ్ద భవము, (శం 53) శబ్దభవము 
కోద్యు (చూ, శు, ని.) 

“సంకు వలమురి యనంగ శంఖము వెలయు.” (సాంబ, చేవ_14) 
6దోయపి అనుపాఠముతప్పు. “సంకోదోమి అను సాము, వూ, ము నను, 

మద, ఈ పతిలోేను, ఉన్నది, 

*కా.పొ. “సన్నావామునకు.’ (ఇడి పూ ము పో 
శపాతాం,-- ఇకుజెసనబలమంక “ఇరుపక్కి యాలను) 



౧.] వేటసన్నాహాము ల్ 

కాతులు = రాహుత్తులు (= గజ్జపుకాతులు) వీకభటులు = వీరుల బునబం ట్లును, 
బలసీ = పరివేష్టించి, ఇరువంక'లను = కుడియెడనులన్సు చేరి కొలిచిరాంగా, 

(రాజు) నగరు వెలువడి = అంకఃపురమునుండి "వెలువడి (ముందరికన్వయము) 

సీ మురువెన చక్కని మొగముట్లు సవరించి 
య ౬ 

నవరత్న మయ ఖలీనం బొనర్చి 
జ జర Mh అద్య తే పచ్చసూర్యవ ౨పుం బల్లంబు ఘుటియించి 

*కురునుందలాటంబు నిరవుకొలివి 

చికిలి వొ కాటంపుం బికిలి కుచ్చు లమర్చి 

యపరం౭జిపక్కర యలవరించి 

సనుకటుజలులు సమకూర్చి యిరువంక 
(J) లా 

గోొరకసింగిణిపాదుల్ గూర్చికట్టి 

గీ పంచకము కొమ్ము విరిని మై పరిథవిల్ల 
ర్లు [౮౫ 

మోడ్ వీర సె తరము గటి ముయిలుభోవి 

జలము తే నోపు పాదరసంబు వంటి 

యు త్తమాశ్వంబు సాహిణి మొకండు విలువ, ౮౧ 

టీక,__మురువైన = సాగ వెన, మొగముట్టు=ా గుజ్రముముఖమునక్ తగిలించు 
భూహణము, (* మొగముట్టనంగ సశ్వముఖభూపుదనరు.*-అం. భా 2-199) సవ 

రించి వవరత్నమయ లీనంబు- ఒనర్చి = నవరత్న ములు చెక్కిన క ళ్ళెము పెట్టి 

పచ్చం.. పల్గంబు = పద్చని "ఎక ముల్ పట్టుజీను (పల్లము, ప్ర, పల్యాణము) 

* కా పా'బిరుదుండలాడంబు? (శర వైన తలగడను *-_భూ,టీ) 

గుజ్జము తలమీద విశుుదుగా నుంచడగినది “తలాటముి గాని “తలాదముి 

కాను, “తలగడ కావే కాదు | 

(1) సి! “తేలాటమంచనల నక్వశికోధి, భూ" పుణసంజ్ఞమై పొసగుచుండు” 
అం. భా 2.199) 

(2) “తలాటము = (తల + ఆట.) పికిలిపి పిట్టల అక్కలు లోనగు 

వానిచే నేర్పజచి గుజ్జము నె ర్తీని నిలువుగా నమశ్వెడు తురాయి,” 
(శ. ర) 



గం సారంగధర చరితము (ఆ, 

ఉ. *జిక్కడమైన మంచి +తనువొప్పెిడు నా హయరత్న, మెక్కి నక 

గక్క_న మేమి లేక రవగాలును జోడన శీయడ్డ వేడెముల్ 

లుక్కు డువాళి జంగనశలుం గదిపించుచుం బోయిపోయి, రా 

జక్క_డ వన్నె సోశ నటు హాయనినకా గదలె౯్ జరీలునన్. ౮.౨ 

టీక, _ఉక్క_డమెన = ఉన్న కేమయిన, మంచి కేనున్రు - ఒెప్పెడు = 

చక్కని క్వేరముగల్క ఆ హయరతక్నేము, ఎక్కినకా = రాజా - ఎక్కుగా కక్క_స 

'మేమిచేక =౫నడకలో మూటువన మేమాతీ )మునులేకుండా, రవగాలును = ముందరి 

* కా పా “ఉక్కళమెని ((ఢక్క_లళేము, = ఉన్నుతీము వూ,టీ) 
“ఆక్క_టమైని ఫూ. ము; “ఉక సాలే వై మొన (బౌ. ౨ తేంజ, ప్రతులు; 

“ఉక్కడమైని క, ర. శ, ర పాఠమే సాధువు, ఎట్లనగా :-- 
ఉక్కడము ఉఊక్కళమ్యు. భిన్నపదములు. ఉరత్కట - భవము డొక్క 

డము = (విశేషణము) గొప్ప, ఉఊక్యాళము = (దేక్యేము; విశేష్యము.) శతు9వుల 

రాకను కనిపెట్టుటక్షై యుంచిన కావల్సి (వైకృ) పట్టణమునకు పోవు రాజమాగ్దము. 

(చూ. శ, ర) సీ. “ఉఊపనిష్ము_రంబొప్పు నుక్కళే మని, అం. భా. 2-9, (“ఊప 

నిమ్మ_రంబన నుక్కొ.ళీంబమరును? అని, సూ, ని. పా.) 

“ఉక్కొ_ళీము నకు, ఉక్కతముు ఉక్కణము, అను రూ పాంతీరములు కలవు 

ని ఆక్క_టార్థక మైన “జక్కడము. నకు - “ఊక్క_ళీ? మను రూపాంతరము 

శవ కావున *ఊన్నికము” అను నర్థమున *జిక్కళే మైని అను పాఠము సాధువు 

కాదు, ' 

17. సొ. “మనువొప్పెడు? (“మనువు = జాతి పూ, టీ.) 

“మనున్ర నకు “జాతి” యను నర్థము కోళములలో లేదు. 'హానువొ ప్పెడు 

అని శే. ర. (తనువొప్పగి అన్ని మద, తా. సా. 

4కా, సా. అడ్డవేడెముబ్లుక్క్చు_.దువా లి. (డుక్కుదువాళి= మబజు6గుపడి 

నటిదవుడు? పూ. టే.) 

ఈపాఠము, ఆర్థముగూడా సరియైనవికావు, !అడ్డవేడెముల్ - po ఆని 

సాధుపాశము. టీకాస హతమైన కాగికప్రు చారితప్రశిలోను మద, తాళ, ప్రతి 

లోను, 'రవగాలు అను పదము (క్రింద జౌణ్యమునను, ఉన్నది.ఈ. ర. లోను, 

నూ. ని, లోనుగూడా “లుకు? “ఊలుక్కు.? గా పఠికమైయున్నది; (ప్రమాదము. 

(వివరములకు, చూ నికమ - ఉగాది సంచిక) 



౧.] -వేటస న్నాహము నాం 

ెండుకాళ్ళూకమూారును చెకుకటి రెండు కాహోకమారును, ఎగుషపనట్లు నడ చునడక. 

(=ఆస్కందితము ) జోడన = చౌాకళించి దూకుట, (=ధరితీకము) అడ్జ వే జేముల్ 

హౌమునడకవంటి నడకలును (=నేచితీము ) లుక్కు = మెల్లని నడక, (“చనును = 

లుక్కనంగ నీచగతి పేతు.” ఆం, భౌ. 2-198 ) దువాళి = పమవేగముగల నడకే; 

(జవ్లుకము.) జంగ నడలుకా =- కాలు వాచివేసీ నడచు నడక (=జంఘాలగతు) 

లున్ను, కొనిపించుచుకా = (పదర్శించుచు, పోయిపోయి రాజా, అక్కుడ= పొట్ట 

(క్రింద, వన్నెసోకకా = (కాలి) అంచెము తాకనట్టుగా, హి - అనినక = హో 

యని యదలించగ్యా జీలునక్రా = వెంటనే - శీఘ్రముగా కద లెను, 

రాజు గుజ్జమునెక్కి. కాలియం కెవన్న్మియ పొట్ట(కింద తగులునట్లు కన్ని యద 

లింపగా, ఆగుజ్జము పలురకములయిన నడకలు చూపించుదు పోయె నని, తౌ. 

గి ఎనయం ! గడుజోడగించి తోలినపాయంబు 

దననువత్షంబు నేలపైం దాశీనటుల 

నేరిలోం గాళు వెళెకునో యనంగ 
య (య 

గంచుమించుగ ధరణి గక్క_దలం గదల, ౮ 

_ టీక.--జోడగించి = జోడన అను గతివిశేనమునకు ఫురీకొల్సి (వోడన = 

'జాకళించి దూకుట.) తోలినకా = కదలింపగ్శా నాయంబ్బు వతుంబు = 

రొమ్ము, చేలా తాకినట్లును, నోరిలోకా = నోటిలోనుండి, కాళ్ళు, జెళ్ళెడినో - 

అినంగక్రా = జెళ్లీవచ్చు చున్న వో అన్నట్లును, (ముందరి కాళ్లు ముందరికిని, వేనుకటి 

కాళ్లు వెనుకకును వూర్తిగాచాచి రొమ్ము నేల కంటుచున్నదో యన్నట్లుగా సాగి 

పరు గత్తునప్పుడు, ముంపరి కాళ్ళు మూతికంటుచుండును; అప్పుడు చూచువారికి ఆ 

కాళ్లు నోటిలోనుండి వెళ్లివచ్చుచున్నవో అన్న స్తే కనబడుచుండును. *కంచుమించు 
నా. 

న. 

+పాఠాం -జీల్దునడేలుక్రా? (శే. ర,) 

అశ్వగతి విశేషమయిన “జంగ” ను వదలి విశేవణమాత్రదచుయిన “జిబి ను 

గంహీంచుట యుచితమగునా!% 

కా పౌాలాోచెవిబొడిగించి' (వూ. ట్రీ, లేదు.) 

“కడు బోడగించి? అని ఫూ. ము; శరలో “ జోడగించు ? అను పదము 

క్రింద సరిమైన పాఠమున్ని. పూ, ము. లో (జో కు బదులు (బో? యుండుట 

అచ్చు పొరపాటు, 

౫ వూ, టీ, “కంచుమించుగకొ = అగ పడక పోవునట్లుగా” 



రీ సారంగధర చరితము ఆ. 

-ఇంటక౯కా అరిగిరి ఆరాజు వెంటపహోయిరిః 

“సివంగి? ఒకజాతి చికుతపులి. (=సిక్వలి). సీవంగులను వేటకలవరుచు వాడుక 

కలదు, 

ఆ (1) ౯6. *ఎవలలును, సీవ్వుంగులు, కుక్కలు, కృ న్య్యకురంగంబులు , ము౦గి 

సలు, ఎద్దులు మొదలుగా వేటకు దిద్దిన జంతువులును?? (కాళహస్తి, 8-62.) 

(2) “ఒగాటప్పుబోనులుం జిగురుగండేలు సివ్వంగిబండ్లు”(ఉ, రా, 7.401) 

క, భూభాగనభోభాగ స 

మాభోగనికోధి మేదురాశ్వవజ రిం 

ఖాభీషణ ఘననినద స 

మాభీలడిగ ంతబలసమనతు? డగుదుక. ౮౬ 

టీక.-భూ భౌగ, ,న్వితుండు - భూఫాగ = భూమియొక్కయం, నభో 

భాగ = అకాశేముమొక్కయు, సమాభోశ = కైకాల్యమును, నిరోధి = అడ్డగిం 

చుచున్న (అనగా ఆక్రమించుచున్న్ర) దియు, మేదుర = నిబిడమును నయిన, 

అశ్వ, =. నినద. - అశ్వ వజ = గుజ్బపు గుంపులయొక్కు, రింఖా = గోరిజల 

(వుట్టన) వలని, భీవణ = భయంకరమైన, ుననినద = గొప్పశబ్దముచేత, సమా 

శీల = మిక్కిలి ఛయంకరములైన, దిగంతే=దడిక్కు.ల తుదలుగల, బల = సేనలతో 

సమన్వితుండు = కూడుకొన్న వాడు _ ఆగుచుకొ, 

— వేంట -__- 
మ, చని యంతు గనియె౯ (బమోదమున సా సర్వంకపో దారధీ 

ఖని,  కూలంకవ దానతోయర్వుర కృృతె్కె.న ల్య మేఘాయి కౌ 

త్యనఘాస్తోకయశోఘనుం డెనుట, రుందాాభింకపా శేషపు 
వ్పనిధా నావనిజా గగణ్యము విరాజద్దండ కారణ్యముకా , ౮౭ 

ములు, ఆని రెండు పదములు కావు. 'అలబలములుి నీకపవము. “కలకలభ్యనులు? 
అని (పకరణోచికమయిన యర్థము, (మృగయులు గాక చేశేసేన అెక్కడివో! ) 

(2) “కలకలధ్యని దోంచు నలబలంబవి (ఆం. ఛా. 121.) 
= (0) “అఆలబలము లసంఖ్యమ్ములై యలబలములు సేయ చుండ” (విజయ, 8,143) 

(0) “తో భమేమాత్రము ఫుట్టినను = అలబలము వినరావండు నా” 
న. 

-లాచిన్న్హయనూరి మిత్ర భేదము, 



౧.) వేట న్్ 

టీక,.--'సర్వంకపు = సకల విషయములను ఒరయునట్టిదియు, ఉదార = 
గొప్పదియు, నైన, ధీ = బుద్దికి, ఖని కా గని (ఆకరము)ఆయినవాడును, కూల౦0,4* 

ఫఘనుండుః,-- కూ౭లంక్రహ = గట్టులనొరయు, చానతోయర్వుర = దడానజల (పవానా 

మును, కృత్ = చేయునట్టి, కౌశల్య = నేర్చుచేత, మేఘాయిత = చేఘుమువలె 
నయిన ( మేఫఘువ దాచరితం మేఘాయితమ్,) అక్యనఘ = మిక్కిలి పొపరహిత 
మైన, ఆస్తీక = అల్బముకాని యళీః = కీర్తిచేత, * ఘనుడు = గొప్పవా 
డును, (అనల్బమును అతిపవి(తమును నెన ఆతని యశస్సు, దానజల[ప వావామును 

కరూలంకపుము గా (ప్రవహింపజేయు! మేఘుమువంటి దైనది. ఆరాజు గొప్ప డాతీయని 
యు, యశస్వంచు డనియు సాముదాయి కార్థము.) అయిన, ఆ రాజనరేర్మ దుడు, 

ఎదుతీక్ర'", శ రంద= విపులములును, ((మందోిరు విపులమ్?, అమ ) ఆ|భ్రంకసకా 
(ఆన్న తీజేక) ఆకాశము నంటుచున్న వియు, అ శేషప్రువ్న = సమస్తవిధములైన 
ఫువ్వులకును , నిధాన = డాని పట్టులును , అయిన, § అవనిజ కా వృకుములచేక , 

ఆ(గగణ్యము = మొదట లెక్కి_౦పదగినది యగు, విరాజత్ = (ప్రకాళించుచున్న 
దండ కారణ్యమును , (పఏమోదమునక్రా, కనియెను, 

6డానాది [పభవా కీర్షిః (పతాప్మపభవం యశః... (దానాదులవలన కలుగు 
నది కీర్తి (పతాపమువలన "నీర్పడునది యశస్సు.) అని, కీర్తి యళస్సులకు భేదము 
చెప్పజడియున్నను కవు లభేదముగా వాడుటయును కలదు అది కవి వివషమాధీనము+ 
కావున ఈ పద్యమున, దానపభవమయిన కీని యశస్సుగా చెప్పుట తప్పుకాదు. 

భన వూ టీ. _“యకశోభుకు (డు = కీ రిచేత దట్లనుయిన వాడు,’ 

భునుండన గా గొప్పవాడు గాని, 'దట్టమయినవా (డు? కాదు. 

పూ, టీ“ మంద = గొప్పదియైన్న నిధాన = నీ వేపమైనట్టి, వృత. 
శేఫష్టములం గల దాని.) 

“వృక్ష శేవ్యములు? బహు వచనము గావున, “గొప్పది _ ని వ్నేపమైనట్టిది, 
అనుట తప్పు. రుంద్రని త్నేపళబ్దములు ఏకవచనమున కనబడు చున్న ౦దున పూ,టీ, కర్త 
లీతప్పుచెసీనారు. (చూ, ౨-౧౩౯ క్రింద) 

§ ప్రా టీ, (అవనిజ అగ గణ్యము ౯ = వృకు శేస్థ్రములుగల దానిని? 

6అవనిజాగగణ్యములు కలది అని బహువీహిగా చెప్పుట సరసమయిన 

సరణి కాదు, 



౬ సారంగధర చరితము (ఆ, 

రని లు 

మం 

2 

ల 

G9 GA 
yo 

aX EX అ మ. కని సౌత్తే వారి పుండరీక సప 

తినికా మయొణతతుల్ నిరాకుల సముద్పోత్తంబు లె {వ రల౯ 

ఘన నిన్పాణ మృదంగ కాహళ హుకుక్కా_ భూరి ఖేరీనిగుం 

భన గంభీర విజృంభణ ధ్వని కదంబంబుల్ వ వసింబొట్సవ క. ౮౮ 

ఓ్క.కొని = (ఆ దండ కారణ్యమును) చూచి, చొలే౯ా == అందు (వన 

శింపగా హరి,..తతుల్,.___ హరి = సీంహములజేతను, పుండరీక = కెద పులు 

చేతను, సపది = అప్పుడే (“సద్యస్సపది తల్ త. ణే,” అము) (గస్త = పట్టుకొనబ 3 

(పతిక్యక్ళ = విడువబడిన, దంతినికాయ = ఏనుగుల "మొత్తములును , ఏణకతుల్ = = 

జింకల గుంపులును, (సింవాములచేకే ఏనుగులు _ ప్రులులచేత జింకలు, అని (క్రమము, ) 

ఘన = .క దంబంబుల్ , ఘనా గొప్నవియెన, నిస్వాణకానిస్పాణము, మృదంగముా 

మద్దెల, కానాళీ=చా కా హుడుక్కా=ఆడుక, భూరిఢేర= మెద్దనగారా, (అనువా 

ద్యములమయొక్క) ఈ నిగుంభన= (రూ. నిసంఫనము,) కూడికచేత, 4 గంభీర విజ్బం 

భ్రణ = విసారమయిన వ్యా ప్తీగల (= మిక్కిలి గా హ్యూపీం చిన) న్వనికదంబంబుల్ = 

కష్టసమాపహాములు (= అ'నేకవిధములయిన శబ్దములు,) వనిక బొ ల్చినక్రా = అడవి 
 అజశాణనాకచ్తా ఈ 

[క పాంావర్డిలక్రా? (పివ_రింపంగా అని, వూ. టీ) 

ధ్వనికదంబంబుల్ పొల్సినకా, దంతిని కామయైణతతుల్ వర్తిలకా అనుట 

చేత పద్యమున అర్థము ఫ్లూర్తియగుట లేదు, 1వ క్రిలకా అను (క్రియకు ఆవకలిపద్యు 

ముతో అన్వయమును లేదు కావున “వర్తిలెకా? అని యుండుట యుచితమని నేను 

నవరించినాను, 

* , పూటీ,=='నిగుంభన = నిండినటువంట్” 

నిసాణముయొక్క్చ_య్బు ! మద్దెలయొక్క_యు ,  . నిండినటువంటి.. భృనికదం 

బములు? అని వారియర్ధము, నిగుంభన మవగా, కరాష్స (కూకీక్ర) గాని, “నిండి 

నది కాదు, “నిగుంభనము- విశేస్యుయు, _గుంభనము - Composition, in _-« 

verse or prose. పదగుంభనము.” (బాను) 
+ పూ, టీ__ంధీ, ..శణ= అగాధ్యెన ల వ్యాపించుటగల 

శేబ్దముయొక్క_ “చ్యాపించుటి కో ఆ గాధమైని అను విశేషణ ముచితముకాదు 
అగాధ మనగా లోతయినది, “అగాధ Unfathomable, very deep 
bottomless.” (ప్రీ)  శషము వ్యాపించవల సీనది వెకలుపుగాశాని 
లోతుగా కాడు. 



౧] వేట శాం 

యందు నిండుకొనగా, నిరాకుల సముద్వ్భృ త్తంబులై — +4 నిరాకుల = ఆకులత 

ేనట్టియు.. సముత్ = ముదముతో కూడినట్టియ్కు వృ్తంబ్నులె = జీవనము 

(= (బదుళ) కలవిమై వర్తిలెకా - (కర్త, = వూర్యో క్షములయిన యేన్వగులును 

జింక లును.) 

సింహామ్ము ప్రల్కి మొదలగునవి జంతువును పట్టుకొన్న వెంటనే చంపక 

అప్పటికివదలి, అవతల మరికొంత సేపటికి దానివె దుమికి చంపి తినుము, అక దండ 

కారణ్యములోని సీంహాములును, పులులున్సు ఏనుగులను-జింకలను పట్టుకొని పీమ్మట 

చంప్రతలపుతో వదలియుండగ్శా ఇంతలో రాజుగారి మృగయావాద్యముల చప్పుడు 

లుష్పతిల్రైననియు, అఆళబ్బముల కడలి అవి పరగ తీశా ఏనుగులును=జింకలును వాను 

తప్పి నిర్భయముగను సరిత్రో మమునను వర్తిలె ననియు తాత్పర్యము. 

క, సెలవిండు 'లక్కు- వెట్టుచు, 

“నెల విందు నృపాలి యనుచు చేరి కిరాతుల్ 

వలకేల మొక చూడుము 

వల చేల మెకాలం దోలవతె మే మునికిక౯ా? తొ 

టీక, కిరాతుల్ = వేటరులయిన ఆ చెంచులు సెలవిండులు = సెలసు 

బద్దల ధనుస్సులను (సెల - తోొలిహాపము. సెలసు = ఒకచెట్టు) సెలవు ₹ా 
ఇండు కా ఆజ్ఞ యియ్యండి-అనుచ్చు వలశేలకా _ (మొక్కి. = కుడిచేత నమస 

రించి మేమునికిక = మేమున్నాము గనుక మెకాలక = మృగములను, వలకు 

+ ఏల _ తోలవలెను = వలయొడ్డి ఆవలలోని కెందుకుతోలవలెను శ (తోలనక్యార 
లేదు. మేమే వెంబడించి చేటాడుదును... అని భా 

4+ ఫూ ట్రీ “నిరా. .బులు = వ్యాకులత లేనట్టుగా సంతోపముతో 

గూడుకొన్న నడత కలవి. 

సంతోపుముతో. గూడుకొనుట “వ్యాకులత లేనట్టు శా; వ్యాకులత యున్న 

ట్లుగా; అని రెండువిధములా [1 

“నడత యనగా నడవడిక, (Conduct: behav iout) బృీంజశీదులవలని 

బాధ తోలగుటవలన *“నిరాకులముిను_ “ముత్పహితమును అయినది మృగముల 

(బ్రదుకు (=జేవనము- mode of life) గాని *“నడతి కాదు. వృ త్తు = జీవనము, 
6 లి 
వృ త్తంస్యాత్ . , ,జీవనేవర్త నేపిద,? (నొ ర 

13 



దూ సారంగధర చరితము (6, 

కడ్తానికి = కాండుటి అనుటకు; _-- 

చ “ఎటుల నీవు పౌాంంతమున నింతట నంతటనున్కి” (శృం, నె, 1104, 

స్స “బ్రా లచరద్రెక 6 బొంది పాయక బేతాళు. 

డొకం డున్నవా (డు వాండునికి తెలియ 

"నెవ్వరు నెటు ౧౫ రు౫ లా (దశ, చరి _ 8.70) 

గీ, పులుల జటలు చీరి, దుష్పులను బే 
ళు ౧౧ 

నేకలమ్ములతోగుమ్మి కూ రాకు చేసి, 

యమర. జమరుల. బటి పాలారు మిపుడు; 
ఠి ఎని 

సామి చూడుము నీబంట్ల సత్తు వనుచు, గం 

టీక. ఫులులకొ, చట్టలు చీరి = చంపి, ఏకలమ్ములకా = అడవి పందు 
లన్సు కమ్మి కూరాకుచేస్తి = నజ్జునజ్ఞు గా నలుగబొడిచ్హి చమరులకా = (అడ) సవ 
రపుదుప్పులను (చమరి-బ. చమరుల్రు పట్టి పాలాక్తుము = నిర్బంధించి. బాధిం 
తుము, 

“కమ్మి కూరాకుచేయుి; “పట్టి పొలార్సు'-జాతీ యములు, “పట్టి పొలాద్బ! 
అను క్షయ వూర్వకృతులయందు “డ్రాపేవీంచు?ి. అను నరమునచేగాని “బాధించు” 
అను నర్గమున నగపడదు. (శ, ర) ? 

క. ఆరభటుల్ ఏలసిల్ల ౫ 

వీరభటుల్ గ౫డపీ రపుడు విభుక మైదుట౯ 
సెరిభముల మదవదనీ 

చైరిభముల సింహశరభ శార్లూలములకా, నాం 
టీక, వీరభటులు = వీకలయిన ఆ బంటు ఆరభటుల్ విలసీలయకొ డా . 

యం య కోలాహల ధ్వనులు చెలళేగగ్గా, విభుక కైదుటకా = రాజుగారి యెటయెదుట, సెక 
"దో —_ 

లు ణా 
ములక = అడవిదున్నలన్ను మద...ళములకా.._ మదవత్ = మదముసలిగిన 
వియ్క అనీవైః = అల్బములుకానివి అనగా గొప్పవియు నయిన్మ _ 'అల్బేనీచెః' 
అమ) ఇభములక్ = ఏనుగులను సింహా శరభ శార్దూలములకా శెడపీరి = చంపిరి, 

కనాన 

షు కా. పా, “కమ్మి 

కుమ్మి కూరాకుచేయు - అను వ్లుడిని “కుమ్మి కూరాకుచేంయు _అని 
సవరించుట యనుచితము. 'కుమ్మి కూరాక అనుటలోగల ఉఆబ్బారణ పొంద 
ర్యము 'క్కుమ్మి కూరాకు అనుటలో అంతకించును. 



౧.] వేట 

“కరభముి” ఎనిమిదికాళ్టు గలిగి సింహమును చంపెడు మృగము. దానికి 

కన్నులు తలమోద నుండును, శరభమునకు, తెనుగున “మో 6గ౦ధ్హ మెకము” అని 

మహాభారతీమున, “అప్థపొ 

(చూ, గుమ, ప్రబో,) 

వ్ జగు రం౭ంటినటులఖవిక తగిలీ పోనీక యా 

పేరు. 

దూ ర్థ్వనయనకః కరభోవనగో-చరః౫ అని వెప్పబడీనదె 

సిగాణ మనుబోతు. చెండి వైచుం, 

నగదుంయరిలయుం బోలె వడిం దోలి కజచి యీ 

కసూరి దుప్పుల గావుషః స్తూరి సుల గ "వు ట్టు 

(దౌ టించి గారలోంయదోడేలు సొచ్చిన 
౧౯ 

ట్ర్గబ్బి లేళ నటిటు సేయుం, 
౧౧ బలు 

దగకువెఖరిం 1దూటీ తెగువ నీ సురగాలి 
క్రి కద వుంథతువటినప ౨పి6 వ్ంచ మతంచు, 

లు 

గీ. నని యిటులు వేకు వేర నాయకునియెనుటం 

బేటరకేట్రీకుథీదనంబులు వంట కాండు” 

మెచ్చి వెగడుచు మెకములమిోంద నొలుసు 

లులీపీ జాగిలముల నుసికొలివి రకుడు. న్ా 

శ క్యా పొం “వెఇదగిలి,__ శర, లో. “నకుకవుల్యు వె సవులు” 
అను చభూపములే చూపబడియున్న వి, 

) త 4 సాొూఠాం,. “తుండిగంచి, న “తూండి9ంచి.” 

f శా. పొ, “వైఖరి దూలి” 

“చొచ్చు” అను నర్థమునిచ్చు ధాకువు 'తూజు” గాని “దూజు) కొదు, 
దూటు= నిందించు. (చూ, శృ ర) 

వ య. 
ళ్ 

1 కా, పొ, “వేజువేజు (ఇది. వ్యూ ము, పొ గె 

శ్చేష కేపి అని తీంజ, తా, పా, సాధువు. కే 

ేర్వరు, 

బీ కాకర బొమ్మల చెండ్లిండ్లు చేయుచు 

నబలలతోడ వియ్యాంబు లందు.” (ఫాగ, 10 ప్రా 1689) 

గడా 
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టీక .---(పద్యములోని నింగాజ్చి కస్తూరి గొబ్బి, సుర-గాలి, చేట కాండుి 

కుక్క. లకు శౌట్రిన శీలం.) ఈ సింగాణి, జిగురు-అంటినటులకా = బందనతగు 

లుకొన్న ట్ల, చెడాతగిలి = వంటనంటి, మనుంబోతును, వెండి వెచుక౯ా = వంపి 

చేయును; ఈ కస్తూరి కడుందురీలయుపో లెక = కందురీగవలె, కజుచి, దుష్పు 

లను, గావుపట్టుకా = చంపును; ఈ గబ్బ్బీ, + తొట్రించి = తొ టిలకేసి 

(=తడబరచి) లేళ్లను, ఆట్టిట్టుచేయు కా =బాధపెట్టి భంగపరదున్వు-- ఈ సుర 

గాల్సి తగరువైెఖక౯ = పొస్తేలువ లె, తూటి = చొరబడి, పీంట పెట్టిన పందిజ్రా = 

గీ “శారవుల పేమ మె 

(శ. ర. లో, నేవ = అన్యము, కౌరవుల నేమ మెల్ల చేర్వేరనడిగ,” ఆని 

యున్నది, సరి కెదు ) 

“పీరు జేరు. కళీలమోద “వేరువేరు అయి, కాలకముమున “చేటు వేటు” 

గా పకిణమించినది. (వయం చూ, బసవ పీఠిక. ఫు, 112.) 

+ వూ, --ళతొటించి = తడబడి. 

నడవ తేక an “తడందు' బడుగు కుక్కా, లే శేళ్ల నిట్ట కంటు చేయు నా 1 

తోటి ౦చు= తొ టిలంజేయు (సే. శ్రి) కొవ్రన ( కడంబడిి యని యము చెప్పుట 

తప్పు, 
*ప్రా టీ పీట పెట్టిన = కూక్పువ్నటువంటి, పందిక , పీందము అణ 

చుక్రా = గర్వము పోగొట్టును.” 

పీట పెట్టుట్క యనగా ఊరక కూర్చుండుట కాదు. ఆడీచినను పొడిచినను 
లెక్క పెట్టక మొండికివేసి మోహరించి కూర్చుండుట. __ 

స ఈం సోటుల6 బడి చేను లీదులాడ( 

బోయి పోలేక దగదొట్టి పొదలు సొచ్చి 

"బెండువడియును చొరసీదు కీట వె వెట్టి 

చూపుల సె యేరు (నజ, నొక నూక రంబు (మను, 4-42) 

ఆట సూకరముచెనను, కీ _చవుణ(చుక్రా=ా చంపును అని ప్రగొలేము. ర్స్ జ్ర 

ము = గర్వము, అణ౦చుక = పోగొట్టును అను నన్వయమున = “పండి (యొక్క) 

గర్వము) అని, కమి” ఇెప్పవలె గాని, “పండక” అని ద్వితీయ చెప్పరాదు, “పం 

దింీయమణ 6చు) అనియే మూలము. “పీ ంచమణంచుి (క్రియ, ఏకపదము. ((త్ఫుంచెం 

వీంచమడంచె, , .ననంగ6 బొందగు -వధించెననుటకు”.. ఆం. ఛా, §8212శ,) 



౧ | వేట గిది 

మొండికి వేసీ కూర్చున్న పందిని, తెగువకా = సావాసముతో, పీంచమడం 
చుకా = చంప్రను; అని, పేుపేకక౯ = పేరు పేద కరునన, * పోటుబంటు 

తనంబులు = తేముకేవు జూగిలముల కూరకగములు, మెచ్చి బొగడుచుకా, గొలుసులు 

+ కలివి = మెదనొలుసులు వదలించి, మెకములమా6దజ- = మృగ ములమోదికి, జూగి 

లములను, ఊసికొలిపిరి = కవిబించిరి. 

చ. (ఒకి సెలరాతిచందమున, నుర్వడి సింగిణికోల వాటు 
QQ. 

వడి లగుడాతటు బఅదు వెఖ్మ, బ్స్పున సొళువంబు దూ 
నూ 

జే ముకి యం దూజం బాణి, కిటబ్బంద ము. జిందటు  సేసెం జెంచుల 

యెశుున బాపుేే! శుసి,న శేశుని మెచ్నగణంజేసి తౌ నన ౯౩ తీ ' హ్ 
ఇ య మమా. 

కో శా. పా “కాటు బంటుందనంబులూి (కొచటికెడు బంటులయొక్కు_ 

గణములను? వూ. టీ.) 

“కాటుబంటు?. కోజిచెడి బంటగును గాని “కొతీశెడుబంశున్నటీకిని కాడు? 

“కాటు కఆఅచు- యొక్క కృదూ9) పము, కణచు- కొణుక్రు ఫిన్న క్రియలు. కుక్క 

కక్ మబంటుి గాని, “కొటుకుబంటుి కాదు. (“కుక్క_ కాటుకు చెప్పు బెబ్బియని 

లోేకిోే క్రి.) 

“కాటు బంటు-తేనముి- అనగా, కాటు బంటుయొక్క_ ఫెవము గాని గుణ 

ముకొదు. (తన వగ్గక౦బు త్వార్భంబునందగు.? బా, తద్ది. 1) కటు బంటు = 

( కాటు వేయుబంటు) కుక్క. కాటుబంటుతనము = కుక్క తనము (=కుర్కు_రత్య 

ము.) ఆంతేగాని, “కొటు బంటు = కిొటీకెకు బంటులయొక్చే_, తేనంబులు కా 

గుణములు” అని యర్గ మేర్చడదు. “పోటుబంటుతేనంబుల్కు అని, తంజ. తా, పొః 

ఆపాళఠము, పూ ము. నను కొన్నది, “పోటు బంటు _ ఘూరుడు, శ. ర, 

f శా. సా,“ డఊడివపిి 

“ఊడదీయు” అను నర్ధమున “ఉడుపు అను (క్రియకు పయోగములేదు, 

(మెడకు) కట్టన గొలుసు _ తాకు, మొదలగునవి (ఊడుగునవి” కావు. కావున 

ఉడుఫుటకు వీలులేదు. “ఉలిపి? అని సరియైనపాఠరము. తంజ, వాితపాతులలోోను, 

వూ ము. నను, “కలప్ర్రు అను పదముకింద శ ర లోను, ఆపాఠమున్నదిః 

“ఉలిపీ - జాగిలములనుసీ_ కొలివీ? అను, అనుపాొ)స సౌభాగ్యము శా, పా, లో 

అంతరించినది. _పెపెచ్చు అపిశస్తమయిన ల-డ సాసమొకటి తారసించినది 

గ పొ శాం ఒడి సెట్) 
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ఆం, ఫా. 0-44) పిడికిటి= ఆడపంది విమైళసీ = చంగున చైశెగిరి, బిల్ల ఖీ 

గకొ=ా కల్లకిగిందుగా, పడియొకా, 

చ బలుపిలుకాఎ డు మెచ్చ నర పాలకు జేనివయామహగం టన 

రళముగ జేగు శేసరిని గాడి రసాసలిం దూజంవాజె, నా 
౧ థి 
వలం దనపేకు చాలిచినవాయువుం గోలుట మెట్టు భోగి కా 

ఓల మని నాగలో కమునకుకా బగదిర్పలో 6 బోను కె వడి. జై 

టీక నరపాలకుండం, ఏసీన = కొట్టిన, (ప్రయోగించిన అఆశుగంబు = 
బాణము, (“బాణ విళిఖా అజిన్మాగ ఖగాళు గాలి అమ,) అనగ్దళేము” క్రా = అడ్డు 

లేకుండా, ఏంగు = పోవుచున్న, శేసరిని = ఒక_సీంహమును, శ కొండి = నాటి 

((గుచ్చుకొని) ఆవలకా, తీనపేరో దాలిచిన వాయువుకా = “అశుళము అను తన 

సేవను వహించిన గాలిని (అనిలాశు గాః”. అమ.) భోగి రాట్ కులము = (సర్న్యశే 

వ్యయల సమాహము) సర్పములు, కోంలుటయొట్టు. అని = ఆహారముగా (గహిం 
చుట యేమిసబబని, (పాములు గాలి నావటించి (బదుకును = భోగి జివ్నా॥ః పవనా 

శనః) అవు) పగ తీర్చ (గజా = పాములమోద తీనకుగల అపగను తీధ్చకొనుటకు, 

$కా. పా..._“అనర్షళ మదనాగ కేసరిని. 6(అక్టులేని మదపుయేకుగుతోడి 
సీంహమును= (అడ్జులేని గర్వముగల శాగేరదుని అనియు.) _అ౦ ప్రా. టీ, 

“ముదచనాగ శేసరి = మదప్రయేనుగుతోడి సీంచాము అను టీక సముచితము 
గాదు ఈవర్ణనమున మదనాగమునకు (పసక్తియును లేదు. “మద నారి కేసరిని గాండి” 
అని మద, తాళ, పా; 6అనర్షళే ముగ సస శేసరిని అని, ఫూ, ముసా, నేనీ 

పాఠమునే (గహీంచి ఏసి ని 6ఏగుి గా సవరించి నాను. __ నాగర ధుని గా ండినట్టు 
సారస్యము చెప్పుట సరసముశా లేము, నాగలకు చంపుటకు నాగలోక మునకు 

పోవుచున్నట్లు ఉఊత్పేేతీంపబడనున్న చాణము ముందుగా- ఈ లోకముననే 
నాగేంద్రుని కాండినట్లు చెప్పుటలో సారస్య మేమి 

పూ, టీ.“ కాడి = దూసి” 

“కాదడు-దూయుి, ఫీన్న (క్రియలు. “ కాడు = నాటు దూయు = బాణ 
మ చాటివెడలు.? (శర క. “పజచునొకకడితిం బతి ముకుగ జెనురలకె యేయం 
కప్ప చినలోల నది యు, కణం గాండి - డుస్బీపాలిని” (మను. శ-కర్) కావున 
గంజి దా దూసి” అనుటతే ప్లూ. ఈత ప్పు గా హారి _ టీక బోగనూడా జరిగినది, 

“కాండి = డుస్పిి (పుట, 107) 



౧] వట ౧౦౫ 

నాగలోకమునకుక = పాతాళ మునకు (పాతాళ బలిసద్మ రసాతలమ్ , నాగలోేకః’- 

అమ.) పోవుకైవడికా = పోనుచున్నదో యన్నట్టు, రసాస్థలిక్షా- తూ 

బా అక్ = భూమిలోనికి (్రసచ్చుకొనిపోయెను, 

రాజువేసీనబాణ మొకనింహాము దేహమునుండి యవకలికి దూసి భూమిలో 
గ్రుచ్చుకొన్నది, ఆగు ద్చుకొనుట మెట్లున్న దనగా- పాతాళ ముననున్న పొములను 

చంపుటకు పోవుచున్న ట్లున్న ది. పాములను చంపవలనసీనయక్క_ర దాని శేమనగా ; 

తాను ఆకుగము, గాలికిని ఆకు నును పేరు కలదు. పాములకు గాలి యాహారము, 

పాములు తేన పేరుగల గాలిని (=ఆశుగమును) తినుటను సహింసపజాలక - 

(ఆశుగరకు. ణార్భము) పాముల నెల్ల చంపుటకు పాతాళమునకు పోవుచున్నది, 

ఉ భూమివశేణ్యుం. జేయుశరముల్ పులులకా గజి మోవీనాటుట౯ా 
మె మణీ వెళు వతుకులు ఛాసీల నౌ నవి పుండరీకముల్ 
యా ౯౧ = అక 

తాము నిలీముఖంబులు దా యటు గానవ్రన ర కసీధువాః 

సోమము లాని కుతుకకు. దొట్టిన వళ గా/సెినేయన౯, ౯౮ జాని ఇవాల cయ౧ 

టీక, భూమివరేణ్యు కుడా రాజు, (వళేణ్యకళేబ్దయు వరార్థమున వాడబడ్ 

నది.) ఏయు శరముల్ = ప్రి మోగించిన బాణములు ఫులులకా - శీ గజిమోవకా = 

శెనుకవైప్రున కట్టి యుండు ఈకెవరకును, నాటుటకా = (గుచ్చుకొనుటశేత, ైైకా-' 
వటి వెళ్ళు నెత్చురులు = సెకి ఊవికినరకృము, (వెట్టుండెననగా-) అవి = అ సెద్గ 

పులులు, పుండరీకముల్ = “తెల్లదామరలునుు తాము = ఆళశకములు, శీలీముకుం 
బులు = తు మ్మెదలును, ఇ '౮దాం (ఫుండరీకము = పులి తెల్లదామర, “వ్యా ఘే) 

4 శా, పా,-నాటుళథుల్ 

“నాటుటలు - పైకి వెళ్తునెత్తురులు భాసీలను అనుట సరికాదు. వెతుకు 
లు డైకివెళుటకు *నాటుటి కారణము, కావున “నాటుటకొ అనుట యొప్పు. 

పా. ము, నను, మద, తా, పృతిలోను, “నాటుటక్ష అనియే యున్నది. 

వా, టీ, కగతిమోవక్షా = వీడ్లిభోని యా (కలవఆురొ,” 

పిడి కత్తి మొదలగువానిశకేగాని చాణమయున కండదు, = 
“పిడి యనగను త్సర్వాఖ్య వెలయుచుండు.”” (ఆం. భా, 2.215.) 

“విడి A handle, hilt. haft,”? (చాణ్యము), 
ఇంకొక విశేషము... కాక్ర్రైగారి మతేమున, గణి = ఛాణము, 

14 
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ప్రుండరీకేనాి అమ శిలీముఖము = బాణము) తుమ్మెద, “అళిచాణొ శిలనీముఖొ,) 

లో రీ గ శ = 

అమ) ఆటుగావునక = అందువల్ల, ర్ట కృసీధువా౭స్తోనుములు అని = బట్టని 

వూచే నెలను తావి, కుత్తుకకుక్రా తొటేనకా = (అ ఫూ బేనెలు గొంతుకు ఆనగా, 

బ్ర 

రాబు చేసిన బెణములు పులుల కేరీరములయందు నాటుకొన్నవి, అవి 

నాటిన ఛాయములనుండి రక్షృముబికినది. ఆ యుబిక్న రక్త 'మెట్టుండెనన గా! __ 

పులులు (ప్రుండరీకములు) 'తెల్లదానుగలును, బాణములు ( శిలీముఖములు) తు మ్మెద 

లును కానన, ఆ కుమ్మెద లా తామరలలోని యెజ్బని ఫ్రాజేనను కడుపునిండా 

తాగ, కుత్తుకల కెళదట్టగా, ఆ మెజ్డని స్రాదేశెను వెళ్టగక్కెను కాబోలు నన్న 

ట్టుం టెను; జని తాత్పర్యము. 

క, సీసాల బెట్టుకొను మవ 

సీపాలి యనుగతిం జేర నెగసీన లేడికా 

చేపట్టి పులిని జీజె ద 

యాపరుం జే; రాజమౌవ్లి కది యు క్షమెకా! ద్ i 

టీక... అవనీ పాల = రాజో, వీ పాలకా చెట్టుకొనుము = నన్ను నీమస 

గున నుంచుకొని కాపాడుము, అనుగతిక్రా = ఆన్న విధముగా, జేరకా _ నెగసీన 

వ॥ “ము న్నరి దోరును .వెన్యు_ నీ గుల్? దగులును (అలం. సా, స్థం 

పు, 15)- “గజుల్ = బాణములు) అని వారిదే టీక, 

తి నా ‘A wing, the feather of an arrow’ అని చాను 

పుడికుడును, (పటీయోక; చాణముెటక్క.? అని, శే,ర. కేగయును చెప్పియు 

న్నారు. 

ర్ధ్వూ+ టీ (ర కసీనువాః స్తోమములు అని ౫ రక్తను నెడి యాసవరన 

సమూవాములను డాని. = ఎజ్జనెన గజమద జలసమాహములను సానమునేసీ 

యిని యర్గాంతేరము.? 

బాణములకు ఆసవము తొగుట స్వభావముకాదు కావున బాణపర్యాయ 

మున “రకము నెడి యాసవ,, ములను దోపి” అనుట సరికాదు, తెల్ల డామరలమౌ ద 

గన తుము nt అ రగ జ్రముద జక శ ళి 1 య; ప న్ని 9. న నున్న తుమ్మెదలు, ల,*,ములను పానముబేసి, చళ్ల గర్క నుటు 

అసంబగ్భాలాపము, 



౧.] వేయు ౧౦౭ 

లేడికా = ఎగిరి తన సమీపమున దుమికిన లేడిని. (నెగకయు= ఎగయు) ఈ eh ల Cts |] 

మన్నించి (-కాసాడి) పులిని, అకా = చంపెను, రాజమౌళికికా = రాజే 

మనికి , అది = ఆటు ఆనుని రవీంచుటయు - దుషుని శితీంచుటయు యు క్షమె 
(అ య జాలి ౭౨ ఎం 

"కా = డాచిత మెక దా; (రాజమాలీకి కా = (చం దశేఖకనికిడా) ఈశ్వరునికి, లేడిని 

చెపట్టుటయు బు శాష్టూలమును చంపుటయు, యుక్సమేకదా” అని చమత్కాారము- 

శివుడు సారంగ పాణ్వి కార్టూల చ ర్మాంబకుడు అనుట సుపసిద్ధము.) 

ఇట్ట చమత్కృతి రామాభ్యుదయమున కలదు. = 

క తా రాజచర్శదు. డగుటకు 

సారంగము6 బట్టంయదియు శారూలంబుకొ 

గారించి రాజశేఖరం 

డై రూఢివహీంచెం గాన, న విభుం డదట౯ా (2_80) 

చ. సమదగజంబుపై 4కుణుకుసామజవైెరికి సూటి పెట్టు నా 

గమకము(జూచి భూపతిముఖంబున వ్యాధులమూంక నిల్సలే 

కమితభయా ప్తి నోరసిల వానవు, వేనుగు పోవుపిథి, సిం 

హముమెడేగంట, యొవ్వరొరయంగల రా నెలవంక చాణముక౯* 

టీక. సమదగజంబువెకి ఊటుకు = మదపుకేనుగు మోడికి పరుగెత్తు 

చున్న, సామజవైరికికా = సీంహమునకు, ((కంరీకనో గజపుకి అమ) సూటి పెట్టు 

ఆ గమకముకా చూచి = (రాజు) గురి వెటైన పూనికను చూచి, వ్యాధులమా(కా 

ఇెంచులగుంపు, భూపతి ముఖంబునకా = రాజునెదుట, నిబ్వ కేక, ఆమక భయా 

పీక్రా= మిక్కి_లి భయముచేత, ఓరసిఖెక్రా = పిక్కల కొదిగను, జెనవుక్రా = అ 

దియు చిత యే, ఎందువల్లననగా- ఏనుంగపోనవు వీధి = అది యేనుగు పయాకత్తు 

చున్న మాగ్దము, కీంపాము మెడగంట = రాజువేయు బౌణము, సింహము మెడ 

లో గ౦ంటవలె తగులుకొన బోవుచున్నది. (రాజు సింహము మెడకు గురికేసినాడ 

న్నమాట,) కాబర్డా ఆ నెలవంక బౌణముకా = ఆయర్హ చందిబాణమును, ఎవ్వ 

ఆ 

* వూ. టీ.__“చేపట్టి = చేతయట్టుకొని? కివునితోపొటు రాజుగూడా 

లేడిని చేత బట్టుకిొ నెనా! లేదు. రాజు పక్షమున (చేపట్టు (జాతీయము) 

నున్నించు. “వేపట్టుట TO adopt, to patronize.” (జాను. 

4 పై ఠాం, సె నుఆటుకు 
న! 



ఖ్ ౧౦౮ సారంగధర చరితిము [౪ 

రొరయంగలకుకీ = ఎవమ తాకగలరు! (తాకట అసాధ్యమని, ఛౌ.) 'ైఏనుంగుపోవు 
వీథి = సింహము మెనగంట, ఆనునవి-ఎదమక్కొవ రానిది  చెనక రానిది, అను నస 

ములనిచ్చు లోకోక్తులు, ఆలోకోక్తులు ప్రకృతయన సకేర్టియ లును నగుట చమత్కాా 

రము ఏనుసపోవు వీళ్సి! [(సమయోగము లఫ్సింపలేదు గాని “సింనాము మెడగంటికు 

మాత్రము లకించినది 

చ, కుమతి శకకుండు మకత్పురముకోటపయికా విడువంగ నెంత యుకా 

గమలదళంబుమా (డి యుచకంబునుబో లె. జలించునామ జెం 

దము, భవదియ శౌర్య సముద గతపాోవున నుల్లసీల్లి, సిం 

సీవాము మెనగంటవోే తె నభయంబునం బొండె వసుంధశేళ్య రా,” 

వి(క్ర.-_4-_192. 

రాజు మృళమును కొట్టినంత నే పరువెక్సిపోయి ఆ మృగము శరీరమున 

నాటుకొన్న  చాణమును తీసికొనివచ్చి రాజుకిచ్చుట వ్యాధులకు విధి. 

(పకృతమున రాజు వేయు బౌణము సీంపహమునకో తగంలబో వుచున్న ది, అంతే కాక్క 

అది మొదలే యేనుగు పోవు మార్గము. కావున అటు పోవుటయు, ఆ బాణమును 
తెచ్చుటయు పా9ణో షృద్రవ కారి కార్యములు, అందువలన _కొవ్యాధులు జడిసి 

తిన్న గా నము కప్పింపజిచ్చికి; ఆని తాత్పర్యము. లం 

చ. అల4వెలయం గజారులహృాదంతరముల్ నలి నజ్జు చేని సం 

ధిలుతవిం బుకు సంఘముల తేజము దూలివెం బుండరీకమం 

డలిం కౌగటాశ్చె, నిర్హ్గద టడంచెె నెహూ! కరవాతువీగతుల్ 
విలసిల రాజు నై జగుణవి కమముం గొనియాడనయ్యిడ౯, ౧౦౧ 

ఈ పద్యమున రాజు కర్త. కాజ శష్బ శ్లేష చేత చం ద్రవివయ మర్గాం 

తీరము? 

[పూ టీ. వీనుల, గంటు. = ఆమయగ్ధ చందం బాణము ఏను6గు పాజిపో 
వుచున్నచోట సింహము మెనలోగంటవలె తగులా్కా నునట్టిది అని నూతి మే. 

4 కా. పొం. “ఆల వెన నక? (“అఒవ్ర = అభ్యాసము, ఎనమిజా = కలు 

నట్టుగా ఆని, క్రూ. జీ) 

“అభ్యాసము కలుగునట్టు గా. .. చంపెను! అనగా అర్గమేమో?  “అల'జేల 
యంగ జోకులి అని, వూ, ము, “9లవ్రు ఎలమోక్రాోో అని రాజు పరమునను, “తల= 
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టీక = (రాజపరము. =) రాజు = రాజన రేంద్రుడు కరవాతురిగతుల్ = 

(శరములను (ప్రయాగించుట యందలి) వాస్తచకుత్కా_రములు, విలసిలకా = ప్రకట 

ముకాగ్శా నెజిగుణవికమముక = తన వింటినారి పరాక్రమమును, కొ నియాడజకా=౫ 

(లోకము) నుతింపగా, అమయ్యుడ౯- = ఆప దేశమున (=ఆయరణ్యమున,) ఆలవు + 

ఎలయక్షా = బలమేర్చడ గా (కపకటముకాగా అని భా) గజారుల పృాదంతీర 

ముల్ = సీంహముబ గుండెలకు, 7 నలినజ్ఞు చే సె కా = చిదుకుచిదువుగా కొ ష్టేను 

సంధిలు 1 కమిజ్రా = సమకోొన్న ఉత్సాహముతో, బుక్నసంఘముల = ఎలుగు 

గుంపులయొక్క_, లేజముకొ = పరాక్రమమును (పొగరును తూలిచెకా = పోగొ 

పను, పుండరీకమండలికా = సపెద్దపులుల గుంపును తెగటాన్చకా = చంపెను 

ఇర్లదటు (ఇర్ల - అదటు) = ఇట్బుల యొక్క మదమును, అడంచెకా = అణచి 

వేసెను. (జింకలను చంపెనని ఫె) 

(చంచపరము ) రాజు =చందుడు ,(రాజాక్షత్తిియే రజనీ పతెౌ'అమ.) 

కరభాతురీగతుల్ = కిరణములయొక్క_ చమత్కార (పసారముల్కు  విలసీలక్రా ౫ 

ఒప్పగా, నైజగుణ -విక్రైమముక్రా = తనకు సహజమయిన దీ ప్తీయొక్క_ విశేనవ్యా 

పీని, (రాజునకు దీప్పి చెజము రాజస ఇతిరాజూ = రాజ్బదీప్పై! గు, (ప్ర) కొని' 

వెలయంగక్రా? అని చందపరమునను, సరసమైన విభగము, ఈ సారస్యముమె 

పాశఠమునశేదు (“ఎలయు=కలుగ్యు ఈన్ముఖమగ్వు? శర నూని, ‘To increase’ 

బ్రాను ) 
* వూ. టీ-=ోనలి, చే సెక = మెల్తనచే సెను.? 

నలి- నజ్ఞ్జు చేయయుట యనగా పచ్చడి పచ్చడిగా నలుగ బొడుచుట "గాని 

ఊరక * మెత్తనచెయుటు కాదు 

+ ఫూ టీ.-_-“తమికా = త్వరతో.) 

రాజు ఎలుగుగొడ్లను వేటాడుటలో “త్వరి యేమిటికే? వూ. టీ- కర్తల 

వాంతలలోే జొచిత్యయు చాలాతక్కువ ఇంకొక విశేవము...__ వారు “రాజు = 

చందంస్వరూపుండైన రాజననేందు)ండు, తనయొక్క గుణపరాక్యములను - నుతిం 

పంగా, సీంహాములగుండెలను మెత్తనబే సెను; విటులయొక్క_ గుండెలను మెత్తన 

చేసెను” అన్నారు, 

రాజనరేర్యదుడు వీటులగుంచెలనుగూ డా మెత్తన కే సెనా | అప9కృతీ మైన 

వేపార్థమునకును కర్త రాజనశేందు)డేనా ? 



౧౧౦ సారంగధర చరిత్రము (6. 

యాడక్రా = లోకము (పశంసింపగా, అమొ్యొడ౯- = ఆసమయమున, అల- వెలయం 

గడా = సము[ద్ర పుట లలు అతిశయింపగా, (చందోఛదయమున సముదము లుప్బాం౧ 

గుకనుట (ససిద్ధము.) జాకుల వాదంతేరముల్' = జారిణీజాయల డెందములను, నలిన 

జ్జ సె౯ా (చందు డుదయింప గానే, సముుదములు పొంౌననియు, జారిణీజాయలు 

తేమ రవాన్య వరనములు బయలగుటచే వెత నందిరనియు, ఫా సంధిలు తేమిక్రాకా 

సమకొనుచున్న ర్మాత్రియంద్భుబుక్న సంఘముల. లేజముజా = నక్షుత్ర సమాహముల 

కాంతిని (నక్షతిమృక్షంభం తారా అము) తూలిచెకా; ప్రండరీకమండలిక్రా = 

(కెల్ల) తామరల మొత్తమును, _ తెగటాశ్చెకా = నళింపజేసెను. ఇర్గ = ఇరుల 
(=చీకటుల)ు ఆఅదటు-౪డం వెకా, 

క, వాలముల ద-హాకర 
(౪ డు! 

నాలమ్ముుల నెత్తి శీసెలసి వాలమ్ములః బె 

జాలమ్బుల( దగిలినకిటి 

+జాలమ్ముల దూంయె నింద్యజాలమ్మునంగ౯ ౧౦౨౩ 

+ కా, పా _--“ఎళ్సినైచి” (= “చిమ్మివేసి - వూ, టీ.) 
“ఎత్తియేసి? (పూ. ము,) “ఎత్తిసెలసి! (తంజ తౌ, సౌ) కోరలను కత్తులు 

గాచెప్పీనప్పుడు. *సెలస్సి = నరికి, అనుట యుచితము గాని, “చిమ్మ వెసి? ఆనుట 

యేమి యుచికము 

“సెలయుట-_ రోం chop, to cut. నకుకుట. *,..సెలసీ వెంపరలాడు 
జిట్ట లెల్ల,” మను_ 4-16, ఇలనీ = ముశ్పైతో తెగనరికి.” (బాగిను.) 

( శా. పా. “వాలమ్ముల_చే.” (“వాలమ్ములక- = తోళకలతోను 

వే = శీఘ్రుముగ్వా వాలమ్ముల౯- = వెద్దపులులన్కు ఎఎత్సివెచి, పందిగుంప్రుల్కు 

దూ టకా = పాజిపోయెను” వూ, ట్ర 

ఎంతే యింద జాలమయినను, పందులు తోకలతో సే పెద్దపులుల నెత్తి హై చుట 

అసంభవము. (ఎత్తివై చి-వే-కగిలిన, =, జాలమ్ములకా - దూ కొక” అనుచోట, 
“మే అను కియావి శేవణమును “వైచి అను ఆసమూపకకి) యతో అన్వయించుట 
తప్పు. కిటిజాలమ్ములు వే తగిలిన వను పాఠ మసాధువు. 

పాఠ భేదములు, __ కనెజాలమ్ముల (వూము ; కొన్ని వార (ప్ర) *,, వేజా 
లమ్ముల.” (శో.ర.షాం) *... బెంజాలమ్ముల; (మద, తా, పాయా 

f కా. పా. “జాలమ్ములు” (కజాలమ్ముల,) శర.) 
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టీక, వాలు - ఆమ్ములకా (తగిలిన), "పెంజాలమ్ములక్ - తగిలిన, కిటి 

జాలమ్ములు = వాడేయైన బాణములకో గురియైనట్టియు - గెద్ద పెద్ద వలలలోే 

పడీయున్నట్రైయు - పందుల గుంపులు, ఇందో జాలమ్ము - అనంగకా = ఇంద9జాల 

ప్రయో గమో (=గారడియో) అన్నట్లు, వాలమ్ములక = చెద్దజులులను, దంష్టా 

కరవాలమ్ములక = తీమకోరల నెడి కత్తులతో (కత్తులవంటి కో౭లశో_అశ్న మాట.) 

ఎత్సి _ సెలసీ = ఎత్తి పార జేసియు- నరకియు దూ కుకా = పారిపోయెను. 

ఆలుగుల దెబ్బలుదిని వలలల్లో పడియున్న పందు లొక్కమాటు గా చల వేగి 

వలలను చించుకొని పమజెత్తుదూ, తమదారి కడ్డపడిన చెద్దపులులను కోరలతో ఎ త్తి 

ఫారజేసియు. నరికియు చిందరపందరచేసెను, అదృశ్యము దూదుటకు గారడీవలె 

వింత గానుండెను, అని, తా, 

క, ఆవల జించుక వెడలిన 

నావలం బోనీక చెంచు లపు డడం బె 
రం నూ 

యావల నుటుమాడినం గని 

యావలను విభుంను మెచ్చి హారము వాొంచె౯క. ౧౦౨ 

టీక... ఆ వలక్రా = ఆవలనుు- అవలక్రాపోనీయక = ఆవతరికి సోనియ్యకృ 

చెంచులు, (పందులను) ్మ మావలక్రా = మెలకువతో, ((యావి- ఏవ, కు వ్యావహో 

రిక రూపము.) నుబుమాడినక = వేటాడి చంపూ, విభుండు = రాజు, శకవలను 

= ఆ నేర్చును, మెచ్చి; హార్ధిము నాొందెన్ = సంతో షించెను 

(| వూ: టీ... “యావలక్రా = బలములతో . 

“యావిను “ఆవి అనుకొనుకు అపరిజ్ఞానము. “తవ = బలము ఆను టీక 

z ఇ ర్ కష ఎ J క = 1 & మొ నో ని౪కరము, ౩25వ పద్యమున ఆవ జ్రానము అన్నారు రి యిష్టమే 

యిషము, 
రు 

+ ఫూ టీ. “అవలను = ఆయుపాయమును.” 

వల చించుకొని విచ్చలవిడిగా పరుగెళ్తు పందుల నడ్డగింది నుజుమాడుట 

“నీమ్సి గాని “ఉపాయము” కాదు. 

“వలను = ఉపాయము; నేర్పు?) (శ, ర) 

“వలను - Art, skill, 502096్రంయాి) (బా9ను ఎ 



౧౧౨ సారంగధరచ రితము (ఆ. 

చ శసనునిఘోటి +సూటివ లె జంగన చాటి పయిం జనంగ6 దా 

రసమయి యొక్క_6 డొౌక్క-యపరంజపరుం జిగురొత్తు నాలు వాల్ 

"నెసం గొని 1కొ.కి కొంకి దెగ వేసిబడి౯ బడి లేటకుంటు మా 

నిసిపషకు వంట గానయబుకె నేడనం గానం బడంగం జీలిచళ౯, ౧౦౮ 

టీక. శ్వసనుని ఘోటి = (వాయుశోవుని గుజ్జము) లేడి, ఘూగటివ లె ౯౯- 

= గుజ్జమువ లె, చంగునకా, దాటి = లంఘించి, పయింజనంగక = వెగా పో 

వృుచుండగా, ఒక్క_(డు = ఒకి వేట కొడ్కు అపరంజి పవంజు_ ఇగురొత్తు = బం 

శారు పీడితో ప్ర కొశించు చున్న, (ఖాది ముష్షి సంగావ్యాతేలము, “పఠుంజనC 

బరుంజనఎి ఆం, భా. 2-215.) ఒక్క వాలు వాలు = ఒక వాడి కత్తిని, వెసకా 

కొని = శ్రీఘిముగా తీసీకొని, తారసమయి = కూడముట్టి, కొంకికొంకికా = వంక 

రశగానుండునటై కొంకి ప్రదేశమును (“మడమయంచనలోను మను( శా కొంకినా (6 

దదుపరి చేశమె తనమచుండు.' ఆం, భో, 9.185.) తెగచేనీ = తెననరికి, బడికా 

పడి = వెంటబడి, - లేటికుంటు - మానిసి పరువే, అంట = లేడి కంటుచూపోయి 

నను మనిషి పరుగుతో సమానమని లోకమనుట (ఇది లోకోక్తి చేయు కానలు 

డెలా = ఈరోజు కనుపడ్డది, అన గాకా అనిచూచువారన గా కానకా పడంగక్షా= 

ఆమడవి యందు (జింక) పడిఫోవ్రనట్లు, చీలిచెక్డా. (కర. వేటకాడు.) 

వేటకాడిెకడు చంగున సెకెగికిన యొక జింక కొంకిని అందిచాఫున తెగన 

రికెను. "తెగిన కాలితో శే ఆ జింక కంటుచూ పరుగిడబొచ్చెను. వేటకాడు దానిని 

జెంబడిం చెను. ఆ దృళ్యమును చూచిన జనులు లేడి కుంటు మనిషి పరుసనమా 

నిమన్న సామెత నిజమేరమైఎదనిర్మి తుదకా కిరాతు డాజింకను కూడము ట్లి 

చంపెను అని శా. 
శు 

క. భటుడొకయ పందిపోటుశ 

బొటవేలి! సూటి వెట్టి పూని యదల్ప౯ 

+ పాఠాం=__పిల్టిక ల (వూ, ముం) 

1 కా పా... శీన్యాలగొంకి (“కాంకికొంకి,” ఫూ ము కంజ. తా) 
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గతి శద్యూూటి ము శ్లై మొర లర 

నటు చిమ్మిన తమ్ము + చాటి యావల వెళ్త. ౧౦౫ 

టీక. ___ నటు 6డొకండు = కూూనుదయిన ఒక వేటనొడు, బొట చేవికి౯ా = 

బొటమన వేలికి సూటి జెట్టి = మోపుచేసీ, + పందిపోటునక౯ా = (పందులను 

పొడుచు) ఈకతో, అదల్పజా = అదలించగా, కిటి = ఒకపంద్కి దూటి = 

-ఇకిదుమికి, ((దూటుట - rush into, run swiftly’ బౌన్సు ము క్ట్రైమొ 

నక = తనమూతికొనతో, అటు పడంజిమ్మివక = ఆ యాయెనునెట్టివేమగా: 

(=ది) లోొమ్ము నాటి = ఆపందియొక్క_వకుమున గుచ్చుకొని, ఆవలవె వై౯ా = 

ఆవతిలి వై ప్రునకు వెళ్ళిపోయెను. 

వేట కా డొకడు బొటనవేలి మోప్రున పంచే శు పట్టుకొని ఒకపండినదెలించగా, 

అది యెగిరి వాని మీరిక దుమికి ఆ యూయేను ముక్టైతో తట్టివేసెను. అట్లు 
అమ _ ము 

4కా.పొ, _దూణి” (దూటి = చొచ్చి? పూ, టీ.) 

ఆ 

ధాతువు “కూటు” గాని “దాటు” కాదు. (చూ. 92-వ పద్యముకింద.) 

“చాచ్చి అనుటకంచును “ైకినుమికిి అనుట యుచికతరము, స్రూ, మున 

“దూటి” దూటీ? గా ముదిత మెయుండును. 

(7 సా._తాశిి. తాకినంకమాతంమున రొమ్ములో గుచ్చుకొని 

అవతలికి వెళ్ళిపోనునా ! (“నాటి తంజ, వా.) 

*వ్రా. టీ =“ భటుడు = సేవకుండు ” 

భటుడు” అనుపదమునకు, శూరుడు (యుద్ధ వీరుడు), సేవకుడు అని 

"రండ ర్థములు (“భటుకు- A servant, or a soidier.” చాను.) మొక్కు 

లించి పందిని పొడిచిన (భటుడు మూరుడగును గాని సేవకుడుకాడు. ( “కందము 

ప్పినవాడేకవి; పందిరి పొడిచినవాడే బంటు.” అనిలోేకో క్రీ*) నేవకు డనగా పని 

వాడు. “సేవకుడు_A serYant, an attendant దాగుడు- తమ సేవకు టైన- 

your obedient servant, 50 and 80.” (బా 9ిను.) 

+వూ+టీ---*పందిపోటున౯ా = బరిసిచేతను.” 

నిభుంటువులలోో  6బకని = “బరిచి అనుపదములే గాని “బరిసి” లేదు. 

(చూ, క, ర) “బరిస బకీత యనం బరిఫఘుమొప్పు;  బరిచి యీ కుయనంగ 6 బరంగుల 

గుంతీము,” (అం. భా, 2217) 

ఆశా, సే గారు “విజయి టీకలోగూడా “తోనుర = బరిసీల) అనియే 

15 



wae పారంగధన చరితము [అ 

యాధిజేవతాపొతిగాం వేయం దగుకృత్యంబు సేయించి యెల్రరకును 

వేసవూంంసంబులుగా మూాంసంబులు పంచి యిప్పి౨చి యు త్తముబులగు 

దంప్దంతవకా _క్తీకనికరంబులు వికరంబులయిన కస సూరీసంకునుదపంకం 

ములు బొంకంబులుస చమరవాలజాలుబులు నావగాయగల సను స్తవ 

స్తువ్రలుః కొని పుహ్పరసాది బహుపదార్గ బులు పాక విపుణపా చక 

రచితమహిత వికితఖండంబు లఖండుబులుగా నేదిప్టభూమం కలాఖిం 

ఆ మండలంబులు నిండు వే నుకలం దెచ్చి యొప్పి౨ చివ నిష్ట మృషా 

న్నంబుః లు సంతుప్ట గాం దానును సకలజనంబులు _భుజియించి 

య య్యెలమాివ్రులక +నీడలం గొంకౌెక సేపు _ పకిశమంబు వాయ 

విశమించి యంత నమ్మాహనియో శ్రమగంధక్యండు వహాథిసీసమ 

స్పితుం జై మంత్తొపుంగవ్రులు కొఆంగటం గొలిచిచను బేరం గదలి 

ముంనజం గంచుకు లెచ్చరించంజెంచుల నవభళోకించిపదియెను పొద్దులు 

నిలిచి యివ్వనవిశేవంబులు చూడ నభిభావ యయ్యొడు నియ్య 
చవి నుండ వసకియైన స్ట అబు గలదా యని యాడీగిన న య్యాటవికు 

“అయ్యా, యిక్కడికి యోజన (త్రయంబున ఘోరకాంతారంబు( జొచ్చి 

హావ నొక, గ్రారమ్యు స్ట సలంబు గను తత్ స్థంంటుకం “ జుట్టామడపెట్ట నం 

డామ్ కాలంకులు శృంగారవనంబులు నెడ తెక యుండు. దదియ 

మన్వస్థ్టలంబున ననరోదకంబుల ఘునదీరి క *కదందుచొలి నీతారా లెఖ ఘు ఘు ది రా 
2 కాపా సమాంశంబులుగాం బంచి,” 

గాజయోాతాు ఓ 
న. 

పంచినది దేనిని? కర్మ త్య కృము (సమాంశంబులు గా ౬ మాంసంబులుపంచి.) 
తేంజ., సా.) 

కసా సా. కలను) (కస్ట? కేంజ, సాం) 

4 రా పౌంాాఆవుడ వెడల్నున,' (“ఆమడ పెట్టని తంజ, తా, పా.) 

“అమడ పెట్టు జాతీయము, చానినెరుగని వాశివరో “వెడల్పు” అని 
వూ, ము, నెనే దెద్షినారు, 

కాంపా:.కలదుల్ (ద్దు కంజ పా 



౧.] చేట " ౧౧౪ 

ములు *విహరించిరని పెద్దలవలన వినినారిమని విన్నవించి దానికిం 

)వపెట్టుచుం * జనం జని మభ్యమార్షంబునం ౧౦౮ 
ర 

టీక, _- భూవరేణ్యుండు = రాజు, అమయ్యర ణ్యాని౯- = ఆగొప్పఆడవి 

యందు అనేక,.**బులకా = పెక్కు జంతువులయొక్క్యయు - పతులయొక్కాయు- 

సమూవాములను, నిరాఘాటంబుగా = ఆడ్డములే కుండా, గీటడంచి = చంపి, 

ఆభేటవిహారంబు = వేటసంచారము, చాలించి ఎల్లెడకా, సెల్లు గాకా - తేళ్లిన=ా 

మిక్కిలి గా చచ్చిన, ఇల్లేకెడితి = కణితి (గోకళ్లమృగము), మను6బోతు = బుళ్య 

మృగ ము, ( = “లం Gayal, commonly called Bison’ - చబౌొశుం 

గురుపోతు = గవయము, (ఆడవి ఆవ్రు- అని, బ్రౌను. మొద లైన, తీను+4.లను = 

తినదగినమృగ ములక శేబగములను శకుంతేబ్బందములక్రా = పక్షుల మొడక్తములను, 

పొందుగాక = చక్కగా, ఒక్కకందువడా కా ఒకచోట, పో9వ్రువేయించి; 

ప్రులిందులు _ సాగయకా= చెంచులు అనందమున చొక్కా, మృగ. =.ప్రితి గాకా = 

వేటనురక్నీంచు కాలేడు మొదలగు వేలుపులకు పీతియగునట్లుగా, శేయందగు 

కృత్యంబులుచేయించి; నమాంశంబులు గా = సమభాగ ములుగా.- దంతి, .. నంబులకః 

ఏనుగుద౦తేములయొక్క...- ముత్యములయొక్క_- మొత్తములు, నికరంబులయిన = 

శేన్థములయిన, క్సు రూరీ, = *కంబులు = కస్తూరి యొక్క - జవాదియొ క్క పంక 

ములు, (బురద పాకముగా నుండు పచ్చికస్తూరియు.. జవాజియు, అన్నమాట. 

చమర,.,లంబుబు కా చమరమృగములతోకల (= సవరముల్గ మొక్క సమూ 

వాములు,, = , కెకొన్ని — "నేదిస్ట ,. .లంబులు,_- "సేదిస్ట = ఆయరణ్యమునకు మి 

క్కి-లి సమీ పముననున్న (“చేడిస్థ ముంతికేతే మమ్,” అమ.) భూమండలాఖండల = 

*ధరణీందు)లయొక్క_ , మండలములు = సమాసాముల్కు ప్రున్నరస ఆది = తేనె 

మొదలగు (“మకరందః ప్రుహ్పరసః,) అమ, ) బహుపదార్థంబులున్ను పాకనిపుణ, +. 

శా.పా, (విహరించు చుందురని.? (“విహరింప్రుచుందురని” వూ. ము) 

6విహూరించిరని” తంజు తా, పా, సాధువు, 

7 కా,పోజనణన.? (“జని చని తంజ, తా, పాం 

“తోవ పెట్టుచుంజనం , జని” అనియుండుట యు చితేముగ చా? 

ఈఓ వూ.టీ.“భూవలయ 'దేచేందుంల యొక్క 

ఆఖండల - ఇంద ₹బ్దములు చేవేం(దవాచకము లయు్య్యను= *ధ రాఖండ 

లుండు- థరణీందుడు, ఇత్యాది స్థలములలో శేవలనుధీపతి వావకములే, కావున 



౧౧౮ సారంగధర చరితము ఆ, 

ఖండంబులు  పాొకోని ప్రణ= వంటకేయుటయందు “నేర్చరులయిన, పావక = వంట 
వాంద్లబేత, రచిశ=తయాకు చేయబడిన, మహీత=(_శేస్ట్రమెన, వీశిక=మాం సముయొక్క_ 
(పిశితం తరసంమాంనకొ.” అమ ) ఖండంబులు= ముక్కొ_లు, అఖండములు గాడ సమృ 
స్రిగా నిండు వేన్తుకొలక్రా = మిక్కిలి ప్రేమతో, తెచ్చి, ఒప్పించినక్రా కా అర్చింప గా , 
ఇష్ట మృుష్ట అన్నంబులు = ఇష్ట మైనట్రైయు- పరిశుద్ధ మైనట్రయు- భోజనప దార్గములు , 
(“నిక్ కం కోధికం వ్యోస్తృమ్.” అమ.) భుజియించ్వి._ ఎలమావుల కీ9నీడల క్రా జా 
గున్నమామిడి చెట్ల నీడలందు, పిశ్వ్ళనుంబుపాయక్రా = అలసట తీరునట్టు, విక 
మించి = సుఖముగానుండి, అమ్మహానీ యో త్తమ గంధర్వండు..._ మహనీయ = 
గొప్పదియు, ఉఊత్తవు = "క్రేస్టమును_ అయిన, గంధర్వము. (= గుజ్జము-) కొల 
వారైన, ఆరాజు, (గంధర్వ హయ సైంధవ స్త్దయః 7 అము.) వరూధినీ సమన్న్వి తుర్పడై = నేనలతోగూడ్కి (వరూధినీ బలం మైన్యమ్, అమ.) అని యర్థము __ 
మవానీయుడును. ఉఊ_త్తముడును. అయిన ఆగంధత్వుడు, వమాధిని యను * గంధర్వ 
కాంతతో కూడి. అని అర్థాం.) కుజింగటకా = చెంత, కంచుకులు = అంక ప్రుర్రజ్టు 
కావలివాంశ్లు, (“సొవిదబ్లాః కంచుకిన స్థాపత్యా స్సావికాళ్చ తే.) ఆమ, ఎచ్చ రించకొ = వాచ్చరికలు చెప్పుచుండ గా, పద్దులు = దినములు, వసతిమైన 
స్టలంబు మా సౌకర్యముగల చోటు, ఆటవికులు = చెంచులు, మయూోజన త్రయం బునక = మూడామడలదూరమున్మ సూర కాంతొరంబు = భయంకరమైన ఆడవి, కలకు; కమడ పెట్టునక్రా = ఎటుమాచినా ఆమడ వెచల్పున తామర-_కొలంకులు= కొలనులు, శృంగారవనములు, ఎడ తెగక్ర = తెంపు లేకుండా, ఉండును; అనర్థ్యోద 
ఆపదములకు “ధరాదధిపతిి ధరజీపత్కి అని టీకవారియవ లెను, వూ, ట్రీ. చాంకీ తత్త్వము తెలియదు (చూ, వుట, శి2ి, “ధరణీత కేందు)ని.) 

* వూ టీ.__(వరూథిని యను నచ్చరతో.. 
వరూథిని గంధర్వ కాంత గాని అచ్చర కాదు. అచ్చరలు, గంధర్వులు భిన్న జాతులు, “వి ద్యాధరోప్పరో యత రత్రోగంధర్య కిన్న రా.” (అమ._) 
“యణభావిబుధ సద్మన్యప్పర సోనామకన్య కా స్పంతీతి తాసాం వతు వ్లళకులాని; తా భ్యాంగంధ ర్వైః సనా కులద్వ యంజాతమ్, ఏవ మేతా న్యేకత్ర చతుక్షళకులాని. ౫ ( కాదంబరి) 

గ్ కములలోచన, కిన్న రౌంగన వె నీవు? 
నీవు గంధర్భభామే నీల"జశ్షి? 



౧.] వేయ ౧౧౫” 

కంబుల- ఫఘునదీర్థిక = శేస్థమెన నీరుగల నడచావి, కద్దు = కలదు; తోంవ 

సెటుచుక్రా = దారిచూపుదు, చనక్రా = చెంచులుముందు నడవగా, చని 
జి 

(కర్తం రెజు) 

స్రీ కను మాయం జని సీఠకంజెనకు 1కాకాసురు 

కనువూయంగాం వాటికొనిన చోటు 

తలకెక్కు. *ఇవలపున6 దగులు శూర్పణఖ ము 

క్కు_ను జెవుల్ + రాపాడి కొనిన చోటు 

సపరి వేషం బైన చంద్రబింబము వోలె 

గుడి వాసి జానకి నిడిథైన వోటు 

కుహానా మృగ నిశాటు గహనాధిదేవత 

కనుర కి బలిమి చ్చినటి-వోటు 
» లాం లు 

గ. గనుంగాని విభుండు, రామలకుణులు ధర్శ 

సాధువులు విష్టుమూ ర్తులు సంచరించి 

నార లీపుణ్యమగు నర ణ్వాాని( జూడ 

గదిగానని సంతవిలుచు నావలం జనంగ, ౧౦౫౯ 

అప్సరన్ (క్ర్రీవె నీవు బింబాధకోస్థి? 
రమణి, నీవు విద్యాధర రాజ సుత వె (కాకీ, 7-169,) 

గంధ గస్బప్పగశళ్ళబ్దముల నభేదముగా వాడు వాడుకయున్నను టీకలువాగయు 

టలో మాత మ ట్లభదముగా ఆర్థముచెప్పుట సరికాదు. 

4 పాళఠాం ___*కనుమూయింజని- నుుులనుదమూయంగా టి 

ళా.పా.---* కెకానుకులును మూాయంగాంి (“కాకాసురుకా, కనుమా 

యక = కన్నుపోనునట్లు గా, సాటికొనిన = సరిచేసిన’ అని వూ. టీ? 

కన్నుపోవునట్లుగా సరిచే ముట యనగా అర్హ మేమి! న్ 
సనా పా.వలపు నాందగులు.? 

వావిళ్ళ వారమను ఈపాఠమునే గిహీంచికారు కాని సరికాదు, (వలప్రునం 
దగులు అని సరియైనసాఠము, ఫూ. ము. నను, వాగికపతులలోను ఉన్నది. 

+ శా. పొీరాపాడుకొనిని (=కోయించుకొన్ని పూ. టీ.) 



౧౨౦ సారంగధర చరిత్రము [ఆ, 

టీక __(ఈపద్యమున పద్ద చరణములలోని “పాటికొనిని మొదలగు క్రియ 
లకు కర్టలు రాములక్షు ణులు,=) కేనుమాయక్రా చని = కంటికగపడకుండా- మాయ 

శా పోయి సీఠకక ₹చెనక = సీతను గోటితోచీకిన, కాకాసురు-కను = కాకా 

నుఘనియొక్క_కన్ను. మాయంగాకొ పాటికొనినచోటు = పోవునట్లు గా చేసిన 
ప్రదేశము, (పాటికొను = సరిచేయు; కశ. ర.) ఆపిజేశమున రాముడు కాకాను 
తుని కన్ను పోనొట్టినాడని , భా. 

బీ శారాములు చితకూటమున నున్న కాలమున నొకనాడు రాముడు సీత 
తడవై తలనిడికొని న్నిద్రించుచుండ గా కా కా సురుడువచ్చి సీతవకోజమును గోటితో 
చీళెిననియు, పతికి విదా్శంగము. కలుపనని ఆమె చలింపకుండెననియు, పీదప 
రాముడు మేలుకొని ఆ వృత్తాంతమును తెలిసికొని ఆ యసురునివె నొక దర్శ పుల్లను 
మంత్రించివైవగా దానిచే నాయసువని కన్నొకటి చూపుచెడి నిరుపయోగ మయ్యె 
ననియు, రామాయణకథ (అయోధ్య - అధికపాఠసర్ష, ౯౬.) 

తేలకెక్కు_ వలపునక్షా కా పట్టరాని తముకమును తగులు = తగలుకొనిన, 
కూర్నణఖ == చుప్పనాతియొక్క_, ముక్కును  చెవుల్ ౫* రాపాడి = వేధించి, 
కొనినచోటు = వారించిన ప జేళము, 

కూర్చుణఖి, తన్ను పరి హింపవలసీనదని రాముని బొధింపగా, రాముడు 
లక్షుణునిచేత దాని ముక్కు చెవులు కోయిం'చెనని, క్, 

— 

సపరి వేషంళైన = పరివేవముతోకూడిన, చంద౦బింబముపో లెకా = చంది 

“శూర్పణఖ కావలెనని కోరి, ముక్కు చెవులు కోయించుకొ సి ననుట కథకు, 
'స్వఫౌవమునకే కూడా విరుద్ధము = రాపాడుట ననగా చలపట్టె బాధించుట గాని 
“కోయుటి కాదు “కోయించుటి కానేకాదు. “రాషాకు _ To plague, 
torment. వేధించుట్” (జౌాగను.) 

2 వూ. “టీ. వెనక = అంటీని 
“వెనకు” అనుక్యేయ “అంటు? అనిరోం కౌక్క గోరు-పల్లు మొదలగు వానితో 

గీకుటు - నొక్కు ట, అను నర్గములును కలవు, (చూ శ, ర) 
సీ “ఏవన్నె కాని కీ లావణ్యవతి గోటి 

చెనకులు కథలూరం జేయునొకా..? (ఈ, రా. 4_194) 
గోటివెనకులు = గోటి నొక్కులు- (పకృతమున గోటితో గిజట ఉచిత 

మయిన యర్థము. 



౧] వేట ౧౨౧ 

మండలమువలె, గుడివా9సీ = చుట్టును గీటుగీచి, జానకిక , ఇడినచోటు= ఉంచిన 

ప్రదేశము. 

మాయలేడియైన మారీచుడు రాముని చాణము తగిలి పౌగిణములు విడుచు 

నపుడు కహా! లక్ముణా[) అని పెద్దశేక వేసెను అశేకరామునిదే యని భ్రమించి 

సీత రామునికి సాయపడుటకో లక్ష్మణుని పొమ్మ నెను. లవ్మణుడు మారీచుని. 

మాయచేష్ట నెకిగినవా డైనను, వీత బలవంతము మోద పోవలసివచ్చెను. అట్లు పోవు 

నపుడు, సీత చుట్టును గిటుగీచి “అమ్మా నీవీగీటు దాటి రావలదు. ఇది శామసు లుండు 

పి దేశము. సటుదాటితి చేని తాపాయమువచ్చును అని చెప్పిపోయెినని గాభ. (ఈ గాథ 

రామాయణమున లేదు.) 

కుహనామృగనిశాటుక్రా = మాయామృగమయిన రాకునుని = మారీచుని, 

గవానాధి దేవక కుక్ = వనదేవతక్కు అనురక్షికా = పీగితితో, బలియిచ్చినట్టిచోటు, 

(= మారీచుని వధించిన ప్రి జేకేమును) కనుగొని, ధర్మసాధువులు = మిక్కలి ధర్మా 

తులు, విస్గుమారులు = విష్ణు సరూ పులు, అయిన రామలక్ష్మణులు, ఈఫ్రణ్యమగు 

అరణ్యానిక౯= పవితంయయిన యామహారణ్యమున (“మహారణ్యమర ణ్యానీ). ఆమ) 

సంచరించినవారలు. (ఇక్టైసొవన స్థలముల చూడగ లిగనని, సంలేసీలుచుకొ - అవ 

లయజనంగక్రా = అవతలికిపో గాం 

గీ. అరిది యావనులు సరసు లనలి వెనంగి 

యెనసి శాఖోపశాఖలె యింపు మోతే 

పొబలి తామరతంపరె పఠిథవిల్లి 

యమెకుటం గన నయ్యె *వా సనపదము లగుచు, ౧౧౦ 

టీక, అరిడియా = అఫవూర్వము లయిన, వనులు = వృవేవాటికలును, - 

సరసులు = సరస్సులును అనంగిపెనలి = ఒండొంటితో చక, (సరస్సులును = సర 

న్పులచుట్టు చెట్టును, ఉన్నవని, భా.) ఎనసీ = ఒప్పి, కాఖోపశాఖలె = ఇంఫు 

మణి = పరంపరా ఖిళృద్బెని చెంది, మనో జ్ఞములై, పిబలి, తామరతంపంై = పరిఢ 

విల్లి = పరస స్పరసహాయమున బలిసి ప్ర కాళించి, వాననపవములగుచుకా = నివాస 

+ శాం పొ. “వాసనాపదములు? (“వాసనాపదములు = పరిమళ స్థాన 

ములు -- నివాసస్థానములు, అన్ని పూ టీ) 
16 



౧౨౨ సారంగధక చరితము (ఆ. 

మునకుదగిన స్టానముతె, ఎదుటకా, కననయ్యొను = కనబడెను, 7 a 

కాఖో పశాఖలనుట చేత వనవృక్షయులు, కొమ్మలు = కొమ్ములకు రెమ్మలును గా 
విస్పరిల్లిన వనియు ఈ “తామరశతంపరి యనుటివేత్క సరస్సులలో తామర దట్టము గా 
అల్లుకొనిన దనియు? “వాననపదము? లనుటబేత, పువ్వు సమృద్దిచేకే వృషములును, 
కములవండములచేక సరస్సులునుసువాసనలక్ నిలయము అయినవనియు , సారస్యము, 

అరిది = ఆశ్చర్యము, యౌవనులపాఎల పాంయముననున్న వామన్సు సరసులుడా 
రసీకులును- అయిన జనులు, (ఆ్ర్రీలును ప్రురుషులును) అనంగి వెనణి = ఒద్దికిత్రోః 
ఎనసీ = కలస మెలసీవర్తించి, (ఎనయుటకా రతియందుహూడుట.) కాఖోపకాఖ్నలెజు 
పెక్కు తెగలుగా నేర్పడి ప్రబలి, తామరళంపశై = కుటుం బాభివృద్ధిని గాంచి, 
వాసనపదము లగుచుకా = అతిధ్య భ్యాగకు లక్రు నిటువదగిన స్లానమ్ములై, కననయ్యెను, 
అని అర్థాంతీరము, 

క, ఆతాన్రు లపుడు గంధవ 

తీతల నాథుండు సన్నుతించుచు ఒబలసం 

ఘాతము దిగు మని మెల్లన 

నాతలి కటు వొదచారియై చని చెంతకి, ౧౧౧ 

నలా. = ఫూ. ముః ప9కారము శాం గారును, వారినిబటి యితీఠలును_-"” “వాసనా 
పదములి అనియే అన్నారు, కాని, ఆ కారాంత మైన “వాసనా? క్షేబ్ణమునకు “నివాళి 
మను ఎర్గము లేదు, నివాసమను నర్గముగల వాసన శయ అ కారాంతనప్రుంసకమ్ము అఆనప్పుంసకము “వాసన (= గంధము) అను నర్ధమునను వర్సించును, “వాసనమ్_ Perfuming, scenting, Dwelling, abiding. An abode, 2 dwelling» (ఆప్టే. ర 

ఆభ 
(4 ఇ ల — 

ఫ్ 

వ * పూ. టీ __ “తామరతంపర = ఆభివృద్ధి (కటుంచా భివృద్ధి అనిధ్వవి) పరస్సుల పక్నమున, “అభికృద్ధి! ఆనిచెప్పుట తప్పు. సరస్సు లభివృద్ధి చెందిన వనగ్గా ఒక టికినాలుగుగా చేర్పడినవని యర్థము, (పకృతమున అస్ధమది కాదు. సరస్ఫులభాోే తామర విస్తారముగా సెరిగిన దని (ప్రకృతార్థము- 

స్ప “కేనయిల్లు తౌమర తేంపమై మెజయ సం 
పన్న లినాక్నీ గాయప్రన్న చోటు.” (వసు, శి_1ర్ర్, ) అర్థక మపివరములకు వ్యాఖ్య చూచునది,___ 



౧] వేయు ౧౨౩ 

టీక గంధవతీఠకలనాథుండు = రాజు, (గంధవతి = భూమి గంధము 

క'లడ్సి యని వ్యు. పృథివికి గంధము గుణము. పృథివి అప్పు, తేజస్సు, వాయువు, 

ఆకాశము, అను పంచ్లభూతేములకొను, వరుసగా - గంధము, రసము, మూపమ్ము 

స్పగ్శమ్ము, శబ్దము. కైన యులు ) ఆతావులు- సన్నుతించుచుక్రా = ఆహ జేశయలను 

'మెచ్చుకొనుచు, (ఆసువాసనలను మెచ్చుకొనుచు, అని, అర్జాం, గంధవతీ నాథుడు 

కావున, (తావులను= ) గంధములను , నుతించెనని 4+సారస సము. — (క. +తౌవులిన స్థల 

ములొప్పును, తౌవులనక్రా వాసనలకుయచగుంబేవు శివా”, ఆ, సం. నానా, 2.) బల 

నంఘాతేముక్రా = సేనాసమూహామున్సు దిగమని = విడియవలసీన దనిచెప్పి, ఆకేలి 

క్రికా = అవతలి పం) దేశమునకు, పాదచారియై - చని = కాలినడకనపోయి, 

ర్చి సు, మగరుమావుల రవం బమరువమూనవు లకు దన 

తావికొోన్ననచెట్లు గ్ఞవందనరం, 

శా “మౌనిక పునిగ్గుం బా )నూనికపుశిలా 

పట్ట భంగంబులు పి రిఢవిల, 

కొన దంబుజాత కోకనవంబుల. జరించు 

రాయంచ జక్క_వరవము లెసలో, 

నాకాకరుచిం గేరు నాకాశగంగత్రో 

సీకాశమై వారి నిండి తొలశ 

న్న్ మొలక జెమ్మిరకూనలు +ఫపెలయ సలయు 

4 ఈ సారస్యము వూ. టీ. లో లేదు. 

1 కా పొం “కొంన్ననపట్టు (“అప్పుడే వికసించిన పున్చములుగలిగిన 

స్థలములు -_ పూ టీ) 

వూ. ము. నను, తంజ. తౌ, పితిలోను, “చెట్లు అనియున్నది. బావిప 
కన క6పుప్పుములుగలిగిన స్థలములున్న? వనుటకం బు, పూల వెట్లున్నవనుట సమం 

జసము కదా! 

థి కా. పొ, “వెలయ నొలయి ((వలయక్రా = ఒప్పుగా పూ, టీ) 

_ నెబయక = జప్ప గా, అనవచ్చును గాని “ఒప్పు నాకి అనవచ్చునా* ప్రా 

ము. నను తంజ, పృతిలోనుగాడ్వా “కూనలు వొలయ వెలయు. అను పాఠమే 

యున్న ది. 



౧౨౬ సారంగధర చకిత)ము [ఆ. 

టీక*_- అవనీ విభుండు = రాజా, అమ్మహనీయస్థల శృం గారంబునకుకా _ 

గొప్ప గా కొనియాడదగివదియైన అప దేళముయొక్కె_ అంద చందములకు, ' అత్యంత 

సంతుహైంతరంగుండై = మిక్కిలి తీనిసీన మనసుకలవా డే, విశ్రమించి = అలసట 

తీర్చుకొని, తత్ తత్ విశేవంబులు = ఆయావింతలు, కనుచు, వనవిహారంబు సలుఫు 

చున్నయెడకా = వినోదార్గమటునిటు తిరుగుచున్న సమయమున, 

_--. పావురాల వందెము ,__ 

క సారంగధరుయ లీలా 

సారంగ ధరుడు సాధుసంస్తుక్వనయా 

చారుండు ధర్శమర్శవి 

బాకుం డప్పు డుబును పోక సక్ఫుడలిల౯, ౧౧౪ 

టీక, లీలా సారంగభమండు = శేనూవిలాసమున చందుడున్సు సాధు... 

రుండు.= సాధు దా పెద్దలచే; సంస్తుత్య = కొనియాడబడదగిన, నయాచారుం 

డు = న్యాయవర్హవము కలవాడును, భర్య, + .రుండు = ధర్మ రవాస్యముల యొక్క. 

విచారము కలవాడును (భర్మసూత్ముములను పరిశీలించి గహించు స్వఫావము 
కలవాడు అని. భౌ.) అయిన, సారంగధకుండు, ఉబుసుపోక = పొ9చ్చుపోక, 

'సమ్మదలీలక్రా = ఉత్సాహముతో. 

గీ, పారువరబుల బన్వైడి వారి జీ3 

ఈయుద్దవిడి రమ్మానిన ఛభృత్వ్యు లొరని. బట్టి 

పదుగు రత్తజి బడిబడిం బాబు తెంచి 

పులులపలను దెక్సునుచు వరిం విలువ్క నపుకు, ౧౧౫ 
టీక... పారువ౦బుల కా పావురములను , (వర్గ్లవ్యక్యే యము, ఉఊ,మరకతీము=ా 

మరతేకము = మకరతము,) చీకి = పిలిచి, ఉద్దవిడికా = త్వరగా,ా పులుల 

గులను కా పిట్టలను ॥ 

Cn 

* శా.పా,కద్డవడి” (ఊద్దవిడి, ఫూ. ము, 5 తంజ సా) 
“జద్ది తో “వడి కూడనియెడల “కీళు)ముి? అనునర్థము రాదని కాబోలు 

“విడి ని “వడి? గా &ద్దినారు. దిద్దనక్క_రలేదు. “ఆద్దవిడి యన్నను కీఘ్ళిముి 
అనియే యర్థము. (చూ. హ్హ్ ్ర్రం కాశీ గారు “బలువికి” ని గూడా, ఇ సే 

| న్ చరి 
ళబలుపడీ” అనిదిష్ణయున్నారు. పొరపాటు, 



౧.] వాన్రరాల పందెము ౧౨౭ 

చ జలు గగునాభినామములు, చెపలగందము, లోరపాగలుక' 

పలిపపుచేల వింతవలెవాటులు, లాలులు, రావిశేకలు, 

గలిగిన (గుజ్జురూ పరులు కంబడిచింపులు సీలిపాత లీ 

కలు దగు పారువంపుబుటిక ల్లూనివచ్చి కుమారునసన్ని ధి౯ .౧౧౬ 

టీక. ఉజిలుయగోగు నాఖినామములు = సన్నని కస్తూరి నిలవుజొట్టు, ఓర 
పాగలు£ా = వంకరతీలగుడ్డలును, వనిపప్రుచేల = సన్నని కండువా, కలిగిన, గుజ్జు 

రూపమలు = పొట్టియా కారములు కలవారు, సొరువంప్రప్రడికల్ = పావురాల 

నుంచుబుట్టిలు. 

క మేలెన అకోరీ లొ 

డీలు బదతీలు పలటీిల్ 4+పక్కు వ ఉఅరా6 
(3 వో 

నీలు బకదారును గూ 

కీలు ననెడుమేవులం దగిన పార్టముల౯. ౧౧౭ 

టీక.  లకోరీలు, ఒడీలు పదతీలు, పలటీలు, పక్ష వలు, ఊంవీలు,. బక ) 0 ష్ గ్రా 

దార్లు, కూకీలు, ఆను, పేరులందోగిన = చేరులుగల్క పొార్యముల ౯ = పాన్రర 

(7. పొ. “గుజ్జుమాపములు? (ఇది పూ. ము, పొ) “గుజ్జ్డురూ పరులు? 

అని తే౦జ. సా, 

నిజానికి పావురాల బుట్టలను కొనివచ్చినవారు 6గుజ్జురూపములు కలవారు! 

(= గుజ్జురూపరులు) గాని శేవలము “గుజ్జురూపములుి కావు. 

ఈ వూ టీ __ 6జిలు..,.ములు = దట్టమైన కస్తూరి బెట్లును.? “జిలుగు 
దట్టముి అనుట గొప్ప పొరపాటు. “జిలుగుి దట్టమునకు విరుద్దపదము 

(Antonyé&m).— “జిలుగు = Fine, delicate, weak, thin’- “ దట్టము-- 
Thickest” (జా9ను.) 

4 కాపా, =“ పక్కు_ వలుక్రా జీలు” 

ఫూ. ము. నను క. రం లోను, “ఒడ్డీ అను పదముకి)౦ద, నూ. ని* 
లోను, సాఠకమిశేయున్నది. కాని “జీల? సరశాదియో? పకషాదియోశి. ప్రక 
వచనాంతమో$ బహువచనాంతమో? తేలియదగు మార్షములేదు. తక్కినపదము 
లన్నియు బహువ చనముననున్న వి కావున “జీలుి ను బసువచన పే కావలెను. వురి 
దానియేకవచనము ఏమో? జీ యగునో “దీ యగునో! జేరొకటియగునో! 



౧౨౩౮ సారంగధర చరిత్యము (ఆ. 

ములను, (పారువము, ఉక్వములోవముచేత పార్వము.) 

ఈ పావురముల జేరులలో,_ కూకీలు, పల్లటీలు, ఒడ్డిలు, బక దారి, చాాణ్య 

ముననుు లకోర్కీ ఒడ్డీయ్యు పల్లజీ, కూకీ, శ, ర, లోను కనబడుచున్నవి, కాని, 
పడదసీలు, పక్కు_వలు, ఊ(చీలు, శెండు నిఘుంటువులలోను లేవు, శ్ర. ర, కర్త 

పల్లట్రీ అనుపదము కింద ఈపడ్యమును పఠించియు పద్యములోని పదములనన్ని 
టిని తన నిఘంటువులో చూపక కొన్నిటిని జారవిడుచుట శోచనీయమయిన వివ 
యము. ఆంధ్రోభాసార్లవమయు (2-89) లో, “నేలపల్లట్కి అంతరపల్సటి, సురటి) 
లకోర్కి బట్టి, ఒడ్డీ, కూకి, బకదారి, పొవురములలోని భేదములనియున్న ది. 

మ. వినయం బేక్చడ ముంగలకె నిలుప నావిష్భూత కొతూవాలం 

బున నా రాజకుమారనున థుయడు సొంపుల్ మిజు మాధుర్యథు 

మద, తాళ, పంతు లలా నొకదాసిలోను, తంజ, తాళ, పతులలో నొక 

దానిలోను, “పక్కు_వలూంయచీలుం ఒకదార్లు అనుపాఠరము కనబడినది. ఊచీ _ 
ఊచీలు? అనుపదము లుండవచ్చుననియు, అందువలన ఆపాఠము. పరిగా9హ్యామే 
ననియు నాకుతో-చినది. ఇంకను పెద్దలు పరికీలింతురుగాక, 

అసలు వ్రూ టీ గల కాగితపు వా9తప౦9తిలాోి,__ “పల్లటీలుకాగకువుల్ , 
చాలులు బకదడొరులు గూ కీలుం జీల్వలు ననందగిన పారువముల్.” అను పాఠ 
మును “కెకువ్రులున్ను, చాలులున్ను , చిల్వలున్ను , అను టీకయు నున్న వి, 

కకువు, చాలు కోశములలో కనబడలేదుగాని, “చిలువి మాత్రము, . పక్షీ 
విశేషము గా అందందు దృన్టోచదరమవుచున్న ది, 

1, “చిలువ వెలువంపుల బలుకుల చిలువ చెలువ? (విజ, 1.1665.) 

[ఈపాదమునకు కా న్ర్రీ గామ వారసిన టీక చాలాపొరపాటుగా నున్నది. ] 
2. చాటు, మణీ మంజూిలో “ఖీచరములు? అనుశీ రి కకింంద: 

సీ (సరస చిరాయవు జముడు కాకిచయు6 జిల్వ 

చింకే నిష్పరికాండు వెజకుపిట్టు (పుట. 185) 

లి. శచిలువఎ A wild duck, వల్లచిలువ The blaek tufted duck 
చిలువవాయి. the whistling teal.’ (చాణ్యము.) 

కే శర కర్త దీనినే కాబోలు “చిలవ = నీరకోడ్షి అన్నాడు. 



౧] పానురాల 'పందెము ౧౨౩౯ 

ర్యునపీనస్వనగుం భనంబు మొదలౌ నాయావినోదంబు ఆ 

లను హోళి౯ విని వారివారి మననవు+ల్పాటించి పాలీచుచుకా ౧౧౮ 
Cc? 

టీక, = ఆవిక్మాత = ఉదయించిన, కౌతూపహాల౦బునకా కా ఉత్సాహము 

తో, వినయం బేర్పడకొా = విధేయతక్షనిపించగా, ముంగలకా నిలుపకా = ఆ పావ్రర 

ములను (తెచ్చినవారు) ఎదుటనుంచగా, ఆ రాజకుమారమన్నభు(డు = రాకొమా 

రుని రూపముననున్న వోన్మథుడు - అనగా మన్మథతుల్యుడ యిన ఆసారంగధరుడు, 

(ఆపావుకములయొక్క_) మౌధ్ధు.. .నంబులు.- మాధ్ధుర్యధుర్య = మిక్కిలి మధురము 
లయిన, నవీన = కొ ంవె)త్త లయిన, స్వనగుంథభనంము = శబముబకార్సు, మొదల 

యిన, ఏనోదంబులక్రా = వింతలను, హాళీక= సంతోపముతో. విని మనవుళల్ 

పాటించి = వారువారు చెప్పుకొను మనవులను మన్నించి, పాలించుచుక౯ = 

ఫోరికలను తీళ్చదు 

క, పా రావతరత్నం బని 

చేరడి జగవీరుచువేసి పెంచినదాని౯ 

”హారిచి తనసరిరాజకు- 

మాకలతో6 బంచె ముడి మాత్సర్య మున. ౧౧౫” 
తం. ట్ 

క, కేవ వల మొడ్డి మొంటిం 

చావ్రురము౯ దిగిచి వడి నభంబున కెనయం 

గా వెచి వాాలకుండలం 
ర్త / 

వే విసరుచు బెదరు పుటం చేసినయంతక౯ా ౧౨౦ 
వన 

టీక, _కే)వకా = పక్కున, వల ఒడ్డి = వలపరిచి. ఒంఠికా=ా పావుదముకొ 

ఒంటరిపావురమును, *తిగిచి = లాగి, వడికా నభంబునకుక = ఆకాశమునకు ఎగ 

యం గాక వెచి = ఎగుర వేసి, 

+ పాశా, మునన్రల్వాలించి లాలింప్రుచుక.? 

* పూ, టీ = 'తిగిచి = పట్టుకొని? 

తీగుచుట అనగా లాగుటగాని పట్టుకొనుటకాదు. (చా శే, ర) సౌావుర 

మును పట్టుకొని డానికి ఊ సీకయుగుటకు'గా చేతిని నెనుకకులాగి పిమ్మకు ఆ కాళమునకు 

విసుకవలెను, ఊరక పట్టుకొని విడుచుట మమెగుర చేయుట కాదు. 

17 



౧౩౦ సారంగధర చరితము [ ఆ, 

లయగా హి 

చరెములు వాటుచు సమారునిహుటా హుటిని 

4గేరడము లాడెను మహారయముతో న 

యార్! యనమి+జి గరుదారవము చే జదలు 

బూరటిల మాకొలమువారిం గనమా! యా 

రౌర! యిది వింతగద రోరియని ్ళ(యెంతయును 

నూాజడి పయిం దిరిగి సారెకును జూడకా 

"దూర మెగం బాజుచుం జొ కారమయి యన్న లువ 

వారువముచందమున6 చబారువము మించెళవ, ౧౩౧ 

టీక = స్టో రుని హుటాహుటిని = వాయువుయొక్క_ జేగమున్కు _ కేరడ 
ములాడెడు నుహాకీయముత్రో కా = ఎకసక్కె_ములాడునట్లి గొప్పవేగముతో, 
అయ్యాశె అనక్రా = (చూచుజనులు) దె "రాయని మెచ్చునట్లు, మిణీ = అంతకంత 
కును అతిశయించి గరుత్ 1 ఆరవముచేక్రా = లెక్కల సెద్దరొదచేక, చదలు బూ 
రటిలకొ = ఆకాళమునిండ గా ((నిండాశెనన బూరటిల్లినా సముము-లై యుల్ల నీల్లు). 

అం భా, ౧102.) మాకొలమువారిక్రా = మాజాతిపకులనుు కనమా = చూడమా! 
rr 

తను దు జా టాగు, ఆఅనురీం ర్, 

క “పీరమునం బట్టితిగు చుచు 

దారుణ ముసలమునంబటుగచొ యస్మ్రి ని దు 

ర్యారత వారి సమర (వార్చి ఉ, 8, అ) 
ఎ. గీ. ఇషువు దొడుగుట దివుదుట యేయు కెల్ల 

నెబుగరాకుండ ననిచేసె యిందువదన, (భాగ, 10. &, 107) 
వ. “వెన్ను వేనుక నెయిది కంబులంయళ్నపట్షి నతేండును దిగిచికొని ెండి 

యు౦ బోవంబోవం బది “యడుగులకొలంది నాకౌంతేయుండు ౩49 నిలువ౦ంబట్షి 
(థీవ్మః 8,268 ) | 

+ కా పా శకేరడములాడుచు” (ఇది పూ, ము, పా “ఆడెడు) అని 
తంజ, పా. ఉ-చితతరము, 

ఓ క, సాోవెంతయు = ననూరుడు? (అనూరుండు = నూర్య సారథి- 
పూ. ట్ర ' 



౧.7] పానకాల పందెము ౧౩౧ 

( సావురమొకటిమైనను (తోడుకు శేజే! అని నిరత్సొహముతోడి యాశ్చర్యము, 
జాశార! ఓరి యిదివింతేగడా? అనుకొని, (ఆసావురము)ఎంతయుక్రా ఊజడి = 

(తోడులేకపోయిన పోయె గాకయని ధైర్యము తెచ్చుకొని) పయిందిరిగి = ఆ కాళ 
మున నే చుట్టి చుట్టి తిరిగి సారెకోను చూడకా = చూడ గాచూడగా, దూరమెగం 

బాటుచుకా = అంకకంతకును ెకిపోవుచూ, 1 చొకారమయి = తెలుగ 

(నందున), అన్నలువవారువము దందమునకా = (బర్మాదేవుని వాహనమైన హంసవలె, 
మించెక్రా = మిక్కిలి (పకా శించెను. 

ఆపావుర మాకాశమున కెక్కిచూడ గా మరి పావురచేదియు కనబడలేదు. 
తానొంటకియెనందుల కించుక నికు త్పాహాపడియు వెంటనే దిటవు తెచ్చుకొని, అది 

యానాఠశమున వలయా కారముగా తీరిగిలిరిగి అంతకంతకు మిక్కిలియెత్తునకుపోయెను , 

"తెల్లని యాపావురము చూచుట కపుడు (బహ్మ జేవువి వావానప్రుటంచవలె 

నుందోను, 

bb ౦ అధ ఆన్ ధి బి స. అభ మాతంగంబు వాస, ంబులో జిక్కి 

కద లెడుపుండరీకం బనంగ 

హరివిథు 'ల్వాఅం గందం బెరుగు నంబరశే[్ 

తలవాశ 4దేలాడు నెల యనంగ 

మిన్నేటిదరులంను మేంత లాడుచునున్న 

యుదుటు రాయంచ లతేంగొదవు యనంగ 
en 

అనూరుడు నూర్యసారథే, కాదన్న జెవరు* కాని ఆయనూరుడు “పయిని 
తిరిగి సారెకును (పౌావురమున్ఫు చూచె నమటమా(త మొప్పదగినమాట కాదు, 
ఫూ, ము, లో *అనూరని పయిందిరిగి అనియున్నది. దానిని శా్య్ర్రీ) గారు “అనూ 

రుడు” అని దిద్దినారు. “ఎంతయును నూజణడి” అని సరియైన పాఠము; మద, తంజ, 
వాత పతులలో నున్నది, | 

+ ఫూ, టీ.--చొకారము = సౌందర్యము" 

చొకొరమై = సోందర్యమై అనుట సకికాదు. ఉ“వొెకారము = న్వచ్భమై 

నది” (శ, ర 

9 శా. పొం “తేలెకు) (ఇది, వూ, ము పా) 



hy 

గడిలో సారంగధర చరితిము (ల. 

లోక, _+పౌనపొన = అల్లదినో - అక్కడ, (“అచ్చట యాడ యందలి 
పొనపొన యయ్యెడి అం. ఫా, 8-65) తెల్లుబ్బుపౌంతన = తెల్లని మబ్బుకు 

దగెరగా, దిగువాాటునక్రా = క్రిండివెపు గా; (ఇగుడు - పాటు == 

డిగువాటు. కళ, ర) 

గీ అనినం జెలికాండ పలు కతం డాలకించి 

*కించి దుపహాసమున విలోకించి “గంటి 

గంటి నా నాను నే 4 ముందు గంటి ననుచు 

ననుచు మది *₹డాని మరలింతు ననుచుం దలంచి. ౧9౫౫ 

టీక,ా కించిత్ _ ఉపహాసమునక = ఇంచుక పరిహానముగా, విలోళించి= 
చాచి, ననుచు మదికా = వికసించి చున్న మనస్సుతో, 

ఉం పెట్టను బట్టి అక్క. వెలుపించీ కనంబకునట్టుగాంగ న 

టాక లెండుమాటబులు పయి 18 సురటింబ తం జేత( ది పుచుకా 

బెట్టుగం గేక చేసి వినంభిల్చిన వెడి గరంగి ముద్ద యై 

న ట్రరు జెక్కలు౯ ముడంచి యబ్బురపుంబలునిబ్బరంబునకా. ౧౨౬ 

+వూం టీ __*పౌనపొన = కనయడుచు.) 

కే.ర.లో “పొన ౯ జృన్షోచరమైనని అనియున్నది. దాని ననుసరించినచే 
ప్రా. టీ. కాని “పొనీ “పొనపొని లకు, శనబడుటి యర్థము కాదు. 
ఆపదములు నిన్చేశించుటయందు వాడబకునవి. బాగిణ్యమున “పొనపాన = చూవా 
యగా- రవంకేరవంకే” అనియున్నది. కాని పంకృతపద్యమున “కలదో లేదో అను 
మౌాత9ము గాగ? అని యుండ నేయున్నది కావున ఆయర్గము సరిపడదు, 

* పాఠాం,.__“ించిదఖిహాసముని. + ౪౯ పా,._ముందుంగంటి 
+ కియా విశేవణంబులమో(ది యగు ధాతువున కన్నంతమునకు లోపంబు 

విఫాపునగు (పౌ. క్రి.౨9.) అను సూత్రము (పకారము, ముందుగాలం గంటి, ముందు 
గంటి, అనవచ్చు నేగాని “ముందుంగ ంటి, ముందునుగంటి అనుట సరి కొను, 

1 శా. పొ.=యాని.? దాక ముందర సున్న పెట్టుట తప్పు, శా పా. ను 
నమ్మి వావిళ్ళ వారును పెట్టినారు, 

(కా. సా._సురటింబ తె” (=“చానురమువ లె, వూ, ట్రీ). = 



౧] పావురాల పందెము ౧3౩౫ 

నోవా టీక, వెలుపీంచి = వెడలుప్రుగాచేసి, _ “సురంటిం? రబలెకా = గుండ్రని 

విసనక్షజ్ఞను (తిప్పినవిధముగా - + నిబ్బరంబునకా = చిక్శస్థెర్యముతో (=నిడాన 

ముగా.) 

వి సౌధ కేతన పటాంచల వాత భూత ని 

రత గాంగ డిండీర ఖండ మనల, 

సితవాని పూర్వావసిత భూపునర్దిద్భ 

మూగ లేందాగ లతౌాంత మన 

నవహార సంఘట్రన +సాస్త పతయాళ్లు 

గగనలమ్మీ మౌక్షికం బనంగ, 
మధ్యంది నానంతమణి లూన మందెవా 

సంత్భక్క వికు+దాంక శంఖ మనగ, 

గీ, బుకరుహుసంభవ కళత్యప _త్త్రపుత్త 9 

సురకులధువీణ కంఖాణ కరి క పాణ 

రమ్య థావళ్య జైత పా రావతంబు 

(బురటి” యని నిరను సారముగా చాయుట తప్పు... చ, (అలరు సురం 

టిగూండ్ల? (చందాంగ ద) శ. ర.-= “సురటి = బామురము అనుటయును 

త ప్పే. ఏవిసనకజ్ఞ నురంటి (ఆం, భా, 2.168) “సురంటిని కొందిటు చామరమని 

వాిసీయు న్నారు. ఆది కాదు.” అని, శ. ర, కర తెలియ జెప్పియున్నాడు. 

y శ్రా. టీ. గట్టి నిశ్చయముత్రో. 

నిబ్బరమన గా చిత్తస్టెర్యము గాని “గటి నిశ్చయము” కోదు.  “నిబ్బరముా 

Firmness, మనసు నిబ్బరముగా వుంచుట, t0 restrain the affections, to 

curb the mind. నిశ్చలము.” బాను. (ఈ యర్థము శర. లో లేదు.) 

4 కా పాంగస్తి (గ(సస్తపకయాకు = జాటిపడినట్టి అని వూ టీ) 

శా త్రీ గారికి దొరకినమాలమున “(గస్తీ అనియు టీకలో క్రస్త అనియు 

నున్నది కాబోలు, పాకశ్లే మ్ముదించి నారు శా, (ప, చూచి, మాలము మాత్రే మే 

ముది)ంచిన వావిళ్ళవారు గం స్త్రి అనియే ము[దించినారు. కరమ మేకడా* 

గర స్త పూ ము, పా కషృసస్తు 'తంజ, తౌ, పాం 



౧౨౬ సారంగభర చరితము [ఆ 

రాం దొడలొం'జుక్క (దెగిపడు కవుమువోంప, ౧౨౭౭ 

టీక. సాధ = మేడలమోది, శేతన = జెండాల యొకు, పకట అంచల వాతే = వ్యస్త్రయమల అంచువలన పుట్టిన గాలిచేత్క ధూకే=ఎగురనొట్ట బడి, నిరత = 
బయలు వెడలి_ కిందికివచ్చు చున్న. గౌంగ = గ౦ గాసంబంధరుయిన(అనగా గంగ 
లోని) డిండీరఖండమయు = నురుగు తునక్క ఆనలోకా = అనునట్లునుు సీఠమాని = 
నారదముని చేత (నారేదుకు తెలుపు -) వూర్వు - అవసీశే = మును ెరిగింపబడ్తిన 
(“బుద్ధంబుధితం మనితం విదితం (పతిపన్నమవసి తావగ దే'.అమ) భూ = భూమిని, 
పునః = మరల దిద్బృక = చూడవలెనను ఇచ్చ చేత, ఆగత ౫ వచ్చిన, 
శఇంద్భ - అన = ఇంకుఎని వృకునుయిన పారిజబాతముయొక్క , లతాంతేము = 
పుహ్న్చము, అనంగక్ష్యా నవ = నూతనములయిన, హోర = రత్ర నాలదండల మొర్క_, 
సంనుక్టనక = ఒరయికజేత, సిస్త _ +పతయాళు = (తెగి జాకి పడుచున్న , 
గగనలక్ష్మీ = ఆకాశ లవ్మ్మీయొక్క, మౌకి క౦బు = ముత్యేము, ఆనంయగోక్రా, 

—_ ఇ శే. అ ౮ పా, తెగిపడ్డ (ఇదె వూ, ము. బొ.) 

“తెగిపడు” తొంజ, పా. ఆ కొళమునుంకి కిందికి దిగుచున్న పత్రీ వర్ణనము గావున “పడ్డదుక్క_”త్రో పోల్బుటు తగదు. కపడు*అనుటయే యుచికమ., 
* వూ టీ, “ఇంద అగ = కోల్పవృ కు ముయొక్క_?, నారదమునిచేత భూలోకమునకు. కొని కేబడినణ పారిజాత కుసువుము గాని, కేల్పకుసుమము కాదు. పారిజాతీము , కల్పము భిన్న వృ కములు, కల్చశేబ్ద మమర తరువులకై దింటిక్రిం చెల్లీనను, ప క్యేకించి చెప్పవలసీ వచ్చినప్పుడు డేనిీకుడాని శే చెప్పవలెను, 

* రరాజ ధామ్నా రఘు సూను కేవ 
కల్పద్ఫ్భుమాణా మివ పారిజాత్రః ౫) (రఘు, 6 6) 

“పారిజా శాప హరణి మనుటకు బులు, కల్పాపహరణ మనిన చెల్లదు, కావున ప్రకృతమున “ఇండా9గ = పాకిజాతముమొక్ష్యా) అనుట యవసరము, 
} పూ టీ _ (వపతయాళ్ల = పడినట్టి” 

ఆళుచ్ పృత్య యము తౌ-ీ లా 
పకయాళ్లువ్రు = పడునట్లిది, 
cadent, deciduous, 

ర్ణకము. దానికి భూతార్థము చెప్పుటక స్సు. 
“పడినది” పతికమునబడును. “పకేయాళువు_ Falling, 

liable or accustomed to fal}? (చాను) గఫతేయాలు.__ Tending or prone to fall, liable to fall,» (ఆశే 



౧] వావురొత పందెము ౧౩౭ 

మధ్యందిన = మ ధ్యాహ్నమునంచలి, అనంకవుణి= (ఆ 

నూర్యునిబేత , (* అనంతంసుకవర్హ్మఖమ్” _ “ద్యుమణి_స్తరణిక్శతం) అమా) లూన = 

వెపంపబడిన, మందేవా = మంచేహుడ సెకు రాకు సునిచేక, చంక! క = పిదువ 

బడిన, దవికుదాంక = బిపదుచిహ్న మైన శంఖము, అనంగకా, (మందేహులను 

రాక్షసులు [9 కోట్ల 59 లకులు] (తిసంధ్యమునందును సూమ్య నెదిరింతురని (ప్రమా 
ణమున్నది ) 

: ఇ చే దా క గ ఓల ద ఆ + పంకరువాసంభవ = (| బహ్మజేవునియొక్మొ_ , కభీ శ్ర9== Bh నరన్యతి, 
జూ స మర = “a ప క్ట = వావానమెన వాంస్క, జ్ర జ) = ఘోవరాయుడెన చుడు? సురకోల 

భురీణ = దే వేంచురినియొక్క_, కంఖాణఆ జా గుబుమొన కావ గర కే వము, కప ౯ 

ఏనుచైన ఐరావతము, క్చపాఃణ = క్ర_త్తయైన వజ్రము, అను ఇని యొక్క, రమ్య = 

మనోవారమైన, ధావళ్య = స్వచృ్భతను, కైక = జయించునదిమైన (అనగా. ని 
పీరొహానబడిన వస్తువులకం కును లెల్లనదైన పారావతంయబు = సావ్పునమ్ము 

చుక్కు లెగిపడు కరిమముతో (పకా: 

తెల్లని కాంతితో ఆ కాళమునుండి [కిందికీ దిగుచున్న౦దున తెగిపడుచుక్కో_ తో 

సావ్యాము. ఈ సామ్యుమునకొక్కా  యుదావారణము.___ 
“ తెగినచుక్క_ భరణికి నేతెంచు కరణి, 

దరణిజిక్సుభతో మేనుసరణి డి 

నందనీట శేతానంద ననిదనుండు 

మజనంచాడి బా లేందునోాళి. జాడ”? 
be] 

— పాండు, 112. 

ఆకాశమునుండి దిగుచున్న పిట్టను [కిందపడిన ముళ్యముతో పోల్చుట కప్పు, 
పడుచున్న ముత్యేముతో పోల్పుట ఒప్పు. 

కక పూట్రీ.__ పంక, ..క్కవె ఖాణ=ా సర సతి, నారదుడు. . , జకారియా ధము 

అను వానివలె నే, రన్యుధావళ్య= మనోహర మైన తెలుప్రుగలిగిన- ైై  జైలే = జమయిశ్థిల 
మైనం పారానతేంబు,? 

6, కృ సాణ రమ్య భావళ్యము , అని బహువ్రీహీచేసీ, “క్క పాణము 

వలెనే... ధావళ్థ్యముకలది? జని యర్గము చెప్పుట సరికాదు. ఆ బహ్మువీహికి 

“జైక్ళము? నతికించి, పీన్ముట (సారావకము'తో గుదిగూర్చుటయు. సరియైన మార్ష 
ముగాదు అడి యట్టుండ గా, పారావళేను డిండీరఖండ లతౌెంత మొ క్రికామలతో 

పోలుటకు (3 జైతరిముి కావల నీన అక్క ర యును లేద్గు. 

18 



౧౩౮ సారంగధర చరితము [౪ 

గీ, అంతలోనె చిత్రాంగి యిది మయొజింని 

కడ సలుపుచు బంగారు మేడమింద 
+మొలకవన్నిలు చిలుక రాచిలుకం బట్టి 
(చిలుకపలుకుల నటు మూవి వీలి3 నంత. ౧౭౮ 

టీక ఈ మొలకవన్నెలు = లేబాయపుటొయ్యారములు, చిలుకడా జా 
చింద'గా, రాచిలుకక్షా, పట్టి = చేతపట్టుకొని, చిలుకొపలుకులకా = చిలుకపలుకుల 
వంటి పలుకులతో, అటుచూవీ = చిలుకను పావురమునకుచూవ్సి పిలి చెడ్డా. 

చితా9ంగి, మిక్కిలి యొ ళ్యూరము గా చిలుకను చేతపట్టుకొని _ చమేడమిద 
కీీడించు చు, ఆకాశమునుండి దిగచున్న పావురమునుచూచ్చి తనణేతి చిలుకను చాపి 
దానిని నిలిచెను అని, శా. 

— పావురము చిత్రాంగి మేడమీద వాలుట ___ 
మ కని చిల్కం దనవెంటిగాందలంచి యా లాటపుంబులు , గ క టే 

క్కన మిన్నందినమేడమింది కటుచక్కంబేలి ఇ౯ చాల్చి వి 
f శా పా --ళములకవన్నె లు చిలుకు రాచిలుకలుట్టి.” ( వెంలక్ర వన్నెల జిలుకు, 44? పూ ము. పొ.) “ములకవెన్నేల చిలుకి తంజ, సా, 
థి హాఠా;లాా “వల సీయొల్లమినటు చూచి? _ ఫూ. ము, 

“వల సీవల్లమి నటుచూవీ వీలుచునంత.” క్రంజ _ ప్రాం. 
* పూ టీ, __ “ములక వన్నెల == ములక కొయవ న్ని గ లిగినటువంటి- అనగా పచ్చని వర్ణమమో(ద తెల్లనిచుక్క_లు గలిగినటువంటి.__ మూాలములోోని “వన్నెలు” (కీకలాో “వన్నె ల* అయినవి. “చిలుకు” అనుక్నియ ఆసలే 'లేచిపోయినది. “ములక కు ములకకాయ-- అను అర్ధము బలాత్కారముగా తేబడఢినది. నిజాని ర్ట్కీవీక్ష శా శ్రీ గారి సౌంతముకాదు. అస్లు పూ. టీ, వాక ప్రతిలో ఇట్లున్న ది. __ 
“మొలకవచన్నె ల = మొలక కాయ వ న్నె గలిగినటువంటి = అనగా పచ్చని కాయమోద తెల్లని చుక్కలు గలిగివదనుట, ?__ 
“వెళ బకిను “ములక” గన్వు, “పచ్చని కాయను “పచచ్చనివర్ణము గను, సవరించి, కాగ్ర్రీగారు వెమాటలెనే యనువదించినారు. సాకియికముగా చారి టీకలన్ని యు నీమార్దముననే. నడుచు చుండును. 
త కా ఫూ గంక్కున, . ,మాందికిందళుక్కుంగాతిత్తో జాచి) 



దం] పాన్రరము చిత్యాంగి మేడమిోంద వాలుట ౧౩౫౯ 

చ్చిన జెక్కల్ పయిండందె (మోతలు దగ౯ జి తాంగి ర త్నాంగినం 
దను గారింపల వచ్చినట్టివిధి యో నా వచ్చి వాలె౯ దమికొ, 

టీక. ఆ కెలాటప్పం బుష్టు = ఈ మాయలమారి పక్షి చిల్కు_క్షా, 
తన, వెంటి గాకా = ఆడు పావురము గా, తలంచి, గఏక్కు_నకా = కీమముగా, 

మిన్న ందిన = మిక్కిలి యె త్తయిన- మేడమోరదికికా, అటు- చక్కందేలి = దక్క 
గా వచ్చి, పె౯బబాళికా = ( పెంటిమోది) విస్తార సేఫేకుచేశ,. = విచ్చిన 
అుక్క_లు, పయిండ౦దె = కాలిబంగారుటండె యొక్క, మోతలు తేగక్రా ఇ 

ఒప్పగా, చితాొంగికా, రత్నాంగనందనుకా = సారంగధరుని, కారింపలోకా ఇ 
బాధించుటకు, వచ్చినట్లి, నిధిమో, నాక్రాజ అన్యా నచ్చి, తమిక్రా = త్యరశగా, 
వా? లెక. 

చ. కెలశుల నిటు వాల, వలకేలను మెలనం బటి దువ్వి యా లం య A) 

నళినదళావ్నీ “పశీ యనునావముము దీని కెచెల్చుం బిల్సియుం 
ళు 

విలువక మున్నె వచ్చె నిర ప్రేమ దొలంక లయ, నింక ద్నిచేం 

గలుగు నిజంబుగాం దనకుంీగాాతలుదిర సుఖంబుచెందలళ౯ా ౧౩౦ 

ళబ్దముోతళుకు? గాని తళుక్కు” కాదు. తళుక్కు. -అను రూపము అనుక్చ తీయంను - 
మాత మే “తళుక్క_నునుగాని వేరుగా కనబడదు, కావున “తళుక్కు_ంగాంతి” పూక 
ము సరికాదు. (శాస్ర గారి మిది విక్వాసముచేత; సూ. ని. ఈ యసాధుపాఠమునే 
గ౦హించినది. చూ. వైలాటము.) 

పాఠ భేదములు __ 

“గ్రక్కున, మోదికయి చక్క_ందేలి వెవాఎలి, (ముద. తా. ఫొ.) 
గక్కున... 3, కటు ,, మైబాళి) (పూ, ము, పా) 
కగరిక్కనంం ౫ ౫ ౫ పెంచాలి) (కంజ, శా, పా) 

ఖత కా సొ. “కాంతులు దీజి (ఇది వూ, ము సా.) 

త్ = చక్క (బడు; తీజు = నకించు, (శ, ర). చి తాం! యశభీస్తము, 

“కాంతులు సిద్ధింపవ లె”నని గాని, *నళింపవ లోనని కాదు. ముక్తులయిన మహానుఖొవు 
లకుగాని కాంయలునశింపవు. కావున “కాంశులుదిరి అనియుండవ వెను. శాస్త్రే 
గారి వా9తలలో రర లు తీముటకో' బదులు “తీఆంటియే తరుచుక్రనబడు చున్న ది: 

(1) కేం. స్రైనథము. “అనీద్ధ అధ్థంగాకొ - (తీటీనకోరికగల వాండు కొని 



౧౪ం సారంగధర చరితము (ల. 

నం వా9లక్షా = వా9లగా, వల కేల 

నుపట్లే = కుడిచేతితో పట్టుకొని దువ్వి, అనలినదళొతీ = ఆయింతి = చితా 

స్క (ఇట్లనెను) పిల్చియుంబెలువకము న్న, నిజు ప్రేమ తోొలంకలకా' = మిక్కిలి 

ఉరిము యుట్టిపడగా, వచ్చెను, కావున, పక్నీ - అను నామము దీనికె చెల్లుకొ = 

కీ 

గీ, సందిమము లే వొకితయు నిందు కిపుడు 

వచ్చు సారంగధరుం డింను శవచ్చినపుడె 

తగులు నాచేత, ననుచు సంతసము నొంది 

దేవిని నచ్చి యషప్పు డామజణు(లయయటోండి, ౧౨౧ 

ఓక. నాచేతకా తేగులుకా = నాచేతికి చిక్కును, 

కొ, బంగారాన మెబుంగు వెజినగనఖైం బెపై గుబాళించు లేం 
శ్ర 

జెంగలస్టు గకుం దాని గటిరటటక్ కీజిన్నా రిజూబిలీమోం 
న్ రా 
అ లాటా వు వ. — —_— w 

వానిని గా- కోరిక తీజనివానిలి గా) లా ఆత్మజ = తలంచుకా, తనకోరిక్ష 

కాదని, ( పటు, రెక9 Y 

(11) వికిమోార్యాశ్రీయము. = కి “ఎల్లరకోర్య్కులు. దీలుక, 'మెల్లరు 

నంపింతు౨) గాత్ర మెల్లభరితి)కా. (5-129) 

శ స్ట్రా టీ, కకలంకులక్ష = పార్గ్యములయందు.) 

పాొప్రుక ముక్కే కొవున బహుపార్ళములయంగు వారట అసంభవము, 

కలంకులు! అని బప ఏవ చవమునమన్న ను, పార్మ్రమున , అని ప9కరణముంబటి 
| ౬ 

శవచవముగా అగేము చెప, వచు*ను, 
థి పా 

ర్ల “కెలయులనున్న తంగౌెడోజు'వ్చు నవా మేధో (మును, 1.83) 

కలకులంనున్న = సరసనున్న - అని, జూలూరివా టీక, 
శ శా. పౌ -వచ్చునపుడె? (ఇది పూ, ము, పా 6వచ్చినపు డె” తంజ, పొ: 

వచ్చె నేని, తగులు చాబౌరి”.. షా శాం, 

1 పహౌళాం “కీశాంకువింబంబునక్రా శ 



౧] పావురము చితాంగి మేడమింద వాలుట ౧౪౧ 

దం గన్పట్ట సుధారసం బికుక్రియక౯ా దన్నోహనాంగంబునళా 
సింగారించె వభూటికామణి మణ్నే శేణీపరిపా_రముల్. ౧౩౩ 
టీక. నె వెలా +గుచాళించు = మిక్కిలిగా పరిమళ్ ములను విరజిమ్ము, 

అతేంజెంగల్వకా = లేత వెంగలువ స్రుహ్పమునకు, తావికట్టినటులక్రా = ఫౌరభమును 
పటించినట్టును, (గ ంథధశూన్యప దార్గములకు సుగ ంధక్ సుమములనుకట్టి సువాసనలు 
కలిగించుటకు తావికట్టుట యని పేరు.) ఈ చిన్నారి = ఇంపైన, జాబిల్లిమూ దక్రా=ా 

చందమామమోద, సుధారసంబు = అమృతేమును, ఇడుకి) యక్షా డా ఊంచినట్లును, 

వధూటికామణి = స్రీ రత్నమయిన చితారింగి, తక్. మోహచాంగంబునకా = 
మోహీంపజేయునదియైైన తేన శరీరమున మణీశేణీ పరిష్కారముల్ = మణిమయ 
ములెన భూవణములను , సీంగారించెను = ఆలంకరించుకొ నెను. 

సహజముగ నే మెరుగుగల బంగారమునకు మరల మెపగు సెటినటును, సభా న్ బు 
వముగ నే నెత్తాన్రలనీను లేత చెంగలువకు సువాసనలు పట్టించినట్టును, పుట్టుకతో 
చే అమృుతమయు డైన చందునిమాద మరియు నమృకరసము చిలికినట్లును, చిత 
స్వయంసుందకమైన తేన తనువున ననేక మణిభంవసముల నలంకరిందుకొ నెను. 

+ వూ టీ ీగుబాళించు = ప్ర కాళించునట్టి 

గుబాళించుట యనగా వా సనకొట్లుట గాని ప్ర కాశించుట గాదు (చూ. 

శ్ర. ర) — “గుబాళించుట- TO be emitted or burst forth as scent 
కఘ్మతావి గుబాళించు తమ్మికొలను, V1]2y2? (బాఎను J 

సీ, (తావిగుబాళింపం దగు గందవొడియ మెం 
బాదులు త9వ్వయై్రైంయకీన దుమ్ము”, (మల్ల, విప). 8-40) 

ఈ పూ టీ, “చిన్నా రిజాబిల్లి మోదక = బాలచందుని మ్ా6దం 

చిన్నారి, “చిన్న "కు పర్యాయమనుకొని, “బాల చందు?” డన్నారు. పార 

పాటు, “చిన్నారి = మనోజ్ఞము. (చిన్నారిచిగురు, చిన్నారిజూబిల్లి. "శే. ర) 

“చిన్నారి Delicate, pretty.’ (జాను .) 

సీ చిన్నారి పొన్నారి ఇెక్కుటద్దమల పెం 
జీఅంనవ్వు మొలకలు చెంగలింప్క” (విక. 1-112.) 

పోలచిందు9ని యర దమృతము వూర్చిగానుండేదు కావున అమృతము చిలు 

కుట అవసరమే కావచ్చును, ఆ యుపమానమునుబట్టి చితా9ంగి మేనియందును 

ఆంద చందము లరగొర మిని ము, ఆకొరతను పూరించుట కలంకారాదు లవసరమే 

యనియు శేర్బడి కవిరచన మంత యు వ్యర్గనుగును కావున వూ, టీ. సరికాదు: 



౧౮౨... సారంగధర చరితము [ఆ 

వ ఇవ్విధంబున బహువిధాభరణభూవీ.తమై యయ్యెడ, ౧౩౩ 

సీ, రహి గట్టి తగెం గర్భమహానీయ విభవంబు 

తాటంకములమోందితీగులు గల్లీ, 

యచలాయత నితంబ మతిశయిల్లీ చెలం గ. 

గాంచి వజ్య్రప్రభాకలనం దనరి, 

కృశమై కనును పేదజణికము వాయక మొప్పెం 

బ్రాణుకింపం దగు (ఏవి బకిఢవిల్లి, 

యలరారె మిన్నంది యరుణకరంబులు 

| భునకంకణములతో ననయగి పెనంి, 

గీ. యార! యద్భుతశృంగార మభినుతింపం 

దరము+ వాసనకుల్కు_కుందనపుబొమ్మ, 

కలీక్రిరూ పెన రత్నమో కాక యల్ల 

మోహినియొ నాగం జితా ంగి మును నెనంగి. ౧౩౪ 

టీక,(1) కర్షనుహనీయ విభవంబు = కళ్ఫృనియొక్క_ గొప్పదనము, తౌటంక 

ములమో(ది తగులు = కుండలములమిడ లోభము - కిలిగియును , రహీగట్లిత౫కా = 

వాసీ గాంచియొ"ప్పెను * కర్ణుడు సనాజములయిన కవదకుందడేలములు కలవాడు. 

ఆకనచమును కుండలములును అమ్బతమయనులు' వాని పిభొవముచేత నాతడు 
శతు9వుల కజమ్యూడై ముం డెను. అక కగమురింగి యిందు డగ్దునపరు పాతేమున 

ఉేీదపారని వేసమున కళనికడ కరిగి ఆ కవచమును రుండలములను యాచించెను. 

ఆ మనానీయ వస్తువుల ప్రభావమును, ఇందు9ని కపటవర్శనమును చెరింగియా, 
కర్ణుడు అమోఘదానశీలుడు కావున కాదనశ కవచమును _ కుండలములనుగూ డా 

యిచ్చీ వేసెను; అని భారత కథ. కావున కర్ణుని విభవము కుండలములమిది లోభమున 

దగిలి వాని గాంచెననుట విరోధము. 

తాటంకములు (=కమ్మలు) ధరించుట చేక కర్ణములు మిక్కిలి ప? కాళించిన 

వని = పరిహారము, క 

శ ళా, పొ-.*నీవి పరిథవిల్లి_ పకిఢవిలినడి నీవి కాదు కనును. పరిఢవిలుటు 
ap ౧౧ 

నీవిజేళ, కావున “నీ వింబరిథవిల్లి” అనవలెను, 



౧.] పావురము చితాంగి మేడమింద వాలుట ౧3 

(2) * వజిపభాకలనక్ తనరి _ వజాోయు ధము యొక్క. కాంతిచేత నొప్పీ, 

అచల = కొండయొక్క._, ఆయత = వికాలమెన, నికేంబము = శదుముపీ దేశము 
(“కటకో౬ స్రీ నితీంబో చే అమ. ) అతిశయిల్లి, “చెలంగాక్రా = ప్ర కాశించెను,. 
వూర్వ కాలమున కొండలకు శెక్క లుండెడివనియు, వానిని ఇందు9డు వజాగయుధ 
ముతో నరికివే సెననియు పురాణ గాథ. కావున పర్వతమధ్యము తనక్ వైరియెన 
వజాయుధము కాంతిచేత మిక్కిలి ప్రకాశించిన దనుట విరోధము, 

అచల = కొండవలె, ఆయత = విశాలమైన, నితంబము = పిరుదు భాగము, 
mb a 

(“పళ్చాన్నితంబః స్తీరికట్యాః? అమ) కాంచి = మొలనూలియాందల్సి వజ్బప్కభ్థా 

కలనకొ = వజిముల కాంతిబేత, తనరి. ఇెలంగెళా, అనుట పరివారము, 

ఈ పూ, టీ-- “కొంచి...6దనరి = మొలతాంటి వజిమణుల యొక్క... 
కాంతీయను వజాయుధ కాంతి యొక్క సంబంధముతో ఒప్పి, అదలా,*, చెలం 

గక = పర్వతముయొక్క విశాలమైన నెత్సము అతిశయించి ప౦) కాశి౦చెను, అని 
వివోధము.)” | 

“చితా9ంగి మొక్క 'మొలతాటి వజ్బమణుల కాంతితో, పర్యతముయొక్క_ 
+++ నెత్తము పకాశించి ననుట అసంబద్ధాలాపము. __ “కాంచి = మొలతాడు” 
అనుట తప్పు, మొలతాడు ప్రురుషులశేగాని త్ర్రుఅకుండదు. త్ర్రీభూనణమయిన 

కాంచి *ములనూలు గాని మొలతాడు కాదు. పురుషుల 'మొలతా9టిని = మొల 
నూలనుటయు , [కా "వెఎలమౌొలును , మొల తాడనుటయు సంప బాయ వియద్ధము . 
మొలనూలు. మొలతా౨డుల ఫేదమువెరుగనివారి కొరక బౌరనుదొర యిట్లు విప్ర 
లముగా వా౨సీయు న్నాడు య 

“మొలతాడు - 06 small string tied round a Hindus waist = 
whence is suspended the bit of cloth which covers the privities 
కేటినూక్ళము. బంగారు మొలతాడు 2 ven cord of golden wire.— 
మొలనూలు. A girdle, a zone: a cestus of gold or silver: which in 
old times was set with small bells: as that .worn by infants 
stillis made. కాంచి రథనా,”? 

ఆ 'కా్యక్రిగారి యితర టీకలలోను, కాంచి చుఖలాదులు “మొల కాడు! 
గాౌనీ టీకింపబడి యున్న వి. (చూ, శృం. మె ఫు, 494; ఆముక్త, ఫు 111.) 

మరియు, “నికంబము = చెత్తేము అనుట పొరపాటు, నితంబము- కొండ యొక్క 



౧రోరో సారంగధర చకితిము (ఆ. 
(8) పృణుతింవ(దగు-. నీవిక్రా = కానియాడదగభంతటి మాలధథనముత్రో (వనీవీపరిణోమాలధనమ్ .) ఆము, ) పరిఢవిల్లి = ఒప్పియును, కనును = నడుము, కళ యె, పేదటేకము పొయక ఒప్పె౯ా = దారిద్య్యము తొలగక, అకేయుం డెను. 

హారము. 

(ఓ) అకుణకరంబులు = నూఘ్యని కిరణములు (“మిపా రారుణ పూన ణ$ి అమ.) ఘన- కంకేణములతోక్రా = మేధఫుములతోను. జలవిందువులతోను (“కంశిరోంబు నో అమ) కాడియుండి యును , ( మేఘ జలబిందువుల వేత అడ్డగింపబడీయు , నన్న మాట) మిన్న ౦డి = ఆ కొశముముట్టి, జిల రా చ్రెక్రా = ప్ర కొళించెను_ “మేఘముల చేకను వర్ష బిందువుల చేశను అడ్డగింప బడిన నూమయ్యని కిరణములు ప్రి కాశించెననుట విరోధము. 
య _ 3 మ క్రర్ర 

ఆ్హణకరంబులు = ఎజ్బుని వాస్తములు, కునకంకణములతోజకా = నొప్పుభ్రూ వ.ణములత్రో (“కంకణ౨కర భూ షణమ్ ౨ అమ) కూడి, మిన్న౦ది అలరాశిక్షా = మిక్కిలి ప౦ కాశించెను. అనుట బేక పకిహాగము, 
మనాలి 

ప 

— నడుముగాని చిత్తము కదు. (చూ, క, ర.) “నితంబక_ The slope, ridge, side, flank of & mountain.” (కనీ నెళ్తమ = కొండవె భాగము. (నెత్త మంచన. బఫస్టమల మను, ఆం, భా,2_290) 
స్ ః నెత్తేమ్ము లేకొండ నెత్తమ్ములండాడు 

నిద్యాధరీకోటి విటులతోడ్డ్త)__ (మను. 4.115.) “నెత్తయ్ముల౦దు = అగి భాగములయందు.? ఆని జూలూరి వారి (క్రీక్ఞ, 
విరోధము _ ఆభానము. 

పూ. టీ, క ర్హలు__. కళ్గునియొక్క_ పొఠగడందగన మైశ్వర్య కు కర్ణభూవ. ణములమింది లోభముగలిగి వోళన్సపాంద్ష మొ ప్పెన్సు' ఆని విగోధమ్యు కొమ్మలు భరించుటచేత వెళ్టలు ప9కాశించివవని ఆభాసము*.__ అని, యిశ్హై తక్కిన పాద ములలోేను 'శేపార్థయును “విసోద్ద? మనియు వా సవార్థమును “అఖాసి మనియు 



౧] పాన్రరము చితాంగి మేడమిాంద నాలుట ౧౪౫ 

కా = అళ్నర్వుము అద్భుత శృంగారము = ఈశ్చంగారమీ మిక్కిలి ఆళ్చ 

= పాగ డకక్టమా! ఇ వాసన కుల్కు. కుందనపు జొమ్మ 

ఎల్ క్ష కి రూపెన రత్న మాకా ప్రెరూపషమును 

మెడలు. ఆల్లమోహీనియొ, నాగా = అనగా, 

చి తా9ంని, మనమువెసంగి = సింగాళవితికయించి, 

{rR 
J “ల! 

౧ గరి యష్? VK క zl 
గా 

aX, | 23 
| 

కు |పీయమె రమణీయ మణి 

నుయమై 4 యువి చితి చితమంజిమనయమై 

నయ మెన. చిలుక పఖుకుల 

నయగారమునం చెలరగిన యగారమునళ్ ౧౩” 

టీకా--|(వీయమై = సేరికుప్మాత మె రమణీయ మణీమయమై = మనోజ కే [త ఎర మై 3 పాలే వై 5 క్త 

ములయిన రత్నములతో నిర్మింపబడినదై, ఆతి..,నయమై..__ అతిచిత్ర = మిక్కలి 

చిత్రమయిన, చృకే = చిత్తగువులయొక్కు, మంజిమనణు మై = సాబగు పొందిక 

కలబె, (చిత విచిక్రుములయిన చి త్తరువులతో ఉలంకకింపబడి, అని భో, “నయః 

Behavionr’ అప్రి్శనయ మైనా మృద్నునెన (కాజిన సొంపైన) చిలుకిపబుకుల, కోనయ 

గారేమునకా= ముద్దుము దృటలవెత్, చెలం నడా ఓప్పేన, అ గారమునజా = మేడయంగు 

(కఛవనాగార ముందిగమె = కక 

క. వెయ్య్యాజులు 1తనయుడి౫పు 

కాయ్యారులు గొలువ జెలున ముయుకయం నొలువె 
చ్ | చ 

వ్యవహరించినారు.. గ్ ప్ప పొర పాటు. 

' ఆపాకఠః స్ఫురించు. విరోధార్థమునకు, వొ_స్థవాగ్గము ఫరివోరము గాని 

అభానముకాదు. పరివహారో క్షివేత ఆభాసముగా పరష్టవసీందునది విరోధము. కావున 

వొ స్తవమయిన అర్ధమును అ ఫభాసమనుట. సరి కాదు, 

*శా. పా,  అతిచిక)ఖి త్తి? __ “అతిచిత్ళ) మంజు మంజీరేములకో 

(వూ ము" శ్చ. ర.) కంటి చిత”) చిలి జేంజ, శాళీ. సా 

శవా టీ నయగాగేమున౯ా = ఆతి పేేపుచేతి 

నయ గారమునక్తు అతి పేరు యాను నగముబేదు, 

t పాశాం,=_తేనునుడిగ ప్ర. 

19 



౧౮౬ సారంగధర చరిత్రము [ఆ. 

గయ్యాళి చిలుక లేజీ 

వయ్యాల్లి పిసాల్నియాలివలె నున్న ౧ళన్, ౧౩౬ 

టీక. డా డగ ప్ర ) టోొయ్య్యారులు = పనిక్ర-తెలయిన విలాసవతులు, కొలువక్రాడా 

సేవించుచుండ శ్యా వెలువము - ఒలుకకా = అందము చిందగా, ఇ గయ్యాళి = ధూర్త 

రాలయిన చితా9ంగి * చిలుక లేజీవయ్యాలి =చిలుక నెక్కి వీహరించువా డైన - మన్మ 

థున్ని పిసాళి ఆలివ లెక = మిటారప్రురాణివలె, అనగా రతీవల్కె కొలువై ఉన్న ంకేక్రా 

కొలువుతీరియుండ గా. | ల జన. 
అ దం రట కము శ రగాంగతాాణాలు కారును 

గయ్యాళియు రతివలె విలాసవతియు_నెన చితాంంగ తవ ఛచెలికత్తెలంగూడి 

కూర్చుండీయుండ గా, అని తా. | 

సమం సరసాగెసర వాసరప్కభుతనూజస్థూలల మై పురం 

దరజివో భిగధురంథ రా భరతశా త్ర పౌఢమా గ్టెకలా 
నూ 

స్యరసోత్సాదనకోవిదా శ" /వణభూహోాదివ్యరత్న 4€ప్రభా 

తరణి ఫకరగ ల ఖా విభవభ్ళు _త్తంజాపురీవల్ల భా, ౧౩౫౭ 

క, తరు రుణేమన్గభ యాన్తి" +త 

భరణను శా రణ కోర్యబహురాబ్యధుకం 

ధర సత్యాదిముచ శి 

శ్వర యభినవభోజ రా జవరవీకుదాంకా, ౧౩౮ 

ఈసా. టీ.__చిలక, ..సాళి= చిలుక గుజ్డపు వివోరముగల కుత్సితునిభార్య 
= (రతి) శలె.! 

పకృతమున వక్త వ్యము, చితాాంగియొక్కు విలాసాతిశయముశాని మన్మథుని 
కుక్చితత్వముకాదు. కుత్సితుని భౌర్యగా చెప్పుటచేత రతియొక్క_ సౌంద ర్యాతీశ 
యము నూచితేమును కాదు. మొదలు మన్మథుని కుత్సితుడనుటకు హీకు'చేమి? 

+ ఈ పద్యములు మూడును విజయవిలాసము. ప్రథమా క్వాసమున నున్న వే. 
ఆందలినాలుగవ పద్య మిందు త్యక్త ము. 

+ పారఠాం. “త్విపా ళీ 



౧.] పిథవాశాగ్టిసాంతము ౧౪౭ 

అతులాగమశా స్ర్రనిర స్తసుశే 

జ్య తులాధిక విద్భదవా _ప్తశత 

కతులాభ శుభోదయ కారణర 

త్నతులాపురుపాదిక దానచణా. ౧ారి£ా 

గద్యము-- ఇది ఫ్రసూర్యనా రాయణవరప్రసాదలబ్బః పొసిద ద్ధ వాగ్విభవ 
సుధాసార జనిత యశోలతాంకూర చేవుకూర లక్ష ణామాత్యే కుమార 

సమా రాధితేబుధ సమాజ వేంకట రాజ పణీతంబై ఎబెన న సారంగధర చరి తంబను 

మహో పృబంభంబునందు పథమాశాషసము. 

ఇది (శ్రీకింక వీందిఘటా పంచాన నే త్యా ద్య శేకబికుదవి ఖ్యాతవిద్వత్కం 

వీశ్వర తిరు పతి వేంక మేళ్వరకృపా పాతఏచ్చాత) కాళ్యప పగోత9) దీపాలాన్వయ 

పవితే? సర స్వతీన సింవా ఫుత 9 రాజల వ్మీకళళం పోఢపహబ ౦ంధపఠనరచ నాధురీణ 

పిచ్చయశా శ్రి పణీతేంబును, (జిత కాశ” నామకంబును నగు సారంగధర చరితం టీక 
యందు పిథమా శ్వాసము. 

యం కా, పా “ప్ఫిసిద్ద వాార్వై భవ చేమకూర లక్ముణామాత్యతనూభ వ 

నదౌం* లీ (ఇది పూ, చు పా.) 

చ 
లో! he y 

‘ ళో ఎ ల్ ఖం ల్ 



(శ్రీ. 
సారంగధర చరిత్రము. 

1వూజాంచిత వాత్సయోజ పోహ్యాఖిలది 

గజ సకిలారీ జనని 

స జే వం "ate సం ర్వా గ్థజక్ళణ యచ్యు తెందుర ఘునాథనృ పా, 

వ. అవఫరింపుము, 
wr 

గ ఆరీశిe శారవవము ర్త 

“ సారంగధరుండు తోడిజననాథసుతుల్ 

సాశలెకుం కలు పేయంగ. 

గారాకూర మము మనసు కళవభపడలక౯, 

le 

జత 

చ 

టీక. పొరువము = పావురము, పోక్రా = పోగా, కారాక్షంరమయిజు 

చిందరవందరఘయె, కళకళ పడయక్రా = తవా తవా పడగా, 

ఉ, “బెంగ లిడంగ గెంటి (యిట. పెంటినిగానక తేలిపోయి; చి 
తంగ విచిత (రత్న భవనాంగణ (సీకును చేలవాలె నొ 

+ ఈపదన్షము విజ వావిలా సము తృతీయా శ్వాస ప్రారంభ మున “రఘు నాధమణీ” 

అను పౌకముతో నున్న ది. 

“పా శాం, “సాజాన్టిత.' 

శా. పాం క్ యళటంబెంటిని orn = దేలి 

“యిటు పెంటీని... తేలి క. ర. పా. “యట ెంటిని, ,, చీలి? బౌ. జూం, 
( --శయిలంటెంటీని, ఈ + చేలీపోరాం,) తంజః పాం శ 

శ పాళాం౦-___“సీమన జేలి 



త పావురము చితా లగ మేడమిాద వాలుట ౧౪౯ 

బంగరు!ముద్దు పావ్రురము; బాపుక) యంకిపురంబుబోని శే 

భంగుల నన్యుల స్వైదకల బంపలోతా దిశ నేమి సేయుదుకొ, 

టీక === బెంగలు + ఇడంగకా = (వీరందరును) శేకలు వెట్టుట చేత. గంట్రి=: 

దరి, +చితాంం... సీమను = చితంగిదేవియొక్క_. విచికమయిన రత్నాల 

దుడయుంగిట. (=లోేగిటిలో) 'తేలవాగ లెక్లా = వెమ్నుదీగా వాలెను, 

గ్ తామసము సేయం దగ దింక దీమసమున, 

నేరుపరి చెనజేం బోళ తీరి దనుచుః 

బోవృ నులిమంతునుతుకు సుబుడి దీర 
ధి భి 

దర్శి గావున సారంగథకున కనియె, ea 

టీక, దీముసమునకొ = ఉడిమాకోచేత, తామసము = ఆలస్యము, ఇంకచే 
ఆకార 

యందగదు; డీర రృదర్శి = తారప్రు రమోచనకొల వాడు. సారంగ ధరునటకా = సారంగ 

గ క. సొ.-ాీముద్దు. బా వరము’ (ముద్దుపావుకముఅని, వా, ము పో.) 

6ముద్దు పావురము” అనుట తప్పని *ముద్దుంటావురము' అని సవరించి నారు. సవ 

రింపనక్క_ర లేదు: ముద్దుంచొవురము? కొలువుంగూటము; అండుంగుక్కా ఇత్యాదులు 

శుృతికటుభ్రలు : కాకీ గారి వా%తీలలో నే తరుచుగా కనబడుచున్నవి. “ఆగమ 

శాన్ర్ర మనిక్యము గావున ఈను శాగమసంధి చేయకపోయినను తప్పు కాదని వైయాక 

రణుబ సిద్దాంతము. (చూ. అం. ఫె. శాసనము. నంధి, ౫౪౮.) 

+ఫూ. టీ... “అంగణఫీభుక్రా = మధ్య ప జేశేమందు .” 

“ఆంగణి మనగా, ముంగిలి - లోగిలి, యగునుగాని యింటి మధ్య పరి బేళము' 

కాదు. “అంగణ - మెటులోందగు ముంగిలియని (ఆం, ఖా, 2.19) 6 మధ్యప 

చేళము అనవలసీనవోట' పాజ్ఞులు “నడియంగణి మన్నారు. “విరితొగ చందువా 

"తెల చేడుకయా నడియతణయోలోం బజచిన రత్నకంబళీని.)) (ఈ. రా, 

6.128.) | 

_ ఆంగణము - ఇంటిలోని మధ్య ప దేళ పేమైనయెడల: = అచటికి పావురము 

దూరవలె గాని వాలటరయెట్టుశి అది యసంభవము, కావున పొ, టీ,. తప్పు. 

జపా, టీ...“ ట్రైర్యముబేత.” | 

1 ఇక్కడే “దీమస మనగా ' వైర్యముకాదు. నాఫావురము. రాక. యెక్కుడీ 



౧గీం సారంగధర చరితము ఆ. 

భననితో (చూ, బా. కార. 6,) అనిమెకొ = ఇట్ట సెను. 

అ సుబుద్ధి (పబోధము ఆలా 

ఉ. మన్నన చేసి మాకు బహుమానముతో "నను నేలినారు, నేం 

గన్నది చెల్పకుండిన నఘ౦ బగుం గా దని * వెగ్లలింప కీ 
పవిన్నప క మూాలకింపుము, 4 వివేకివి గాని మజొండు గోవు, నీ 

శిన్న(యడు లేనియోజ యిది యే?మటు పోయినహానియ య్యెడు౯, 

టీక, ఇగ్షలింపక్ = నిరసీంపక, ఎన్నండులేని ఓజ = ఏనాడులేనిపద్ధతి, 

ఉ. రా జొకం డూరలేయ, చెలి * ప్రాయపువిత్తరి, నీవు రూపే 

ఖాజతమన్ననుండ, వటు కావునం బోం దగదయ్య నీకు నో 

పోతుందిలే. అను ద్రిమాకు. (ఆహామిక, '“తామసముచేయందగదు. ఇంకదీమసమున 

+ సేం బోకతీరదు ఆని ఫూ. టీ. ఆన్వయసరణి. సరికాదు. 

1 పూతాం.= మము.) 2 కచేగిరింస క్రీ * “మాదరింప్రుము” * 6వివేకివి గాన చె 

ఆుంగ రాదే,” 

శశాపా ఎజఐక అిటు(పోయిన.” 

పోవుట “ఆటు గాని +అటుక్రాి కాదు, అటుపోయిని అని సొ, ము, 

కా పా, లోని (ఆటు మోది) యరసున్న పిమాదఫతితము. ఐతేయేమి? 

నానిని తొలగించుట ధైర్యము లేక వావిళ్ళ వారు, “పఫ్ ను “బో గా మార్చి 

మడిించినారు. శాశ్ర్రీగారి యెడలల భినుకు గల బిగువట్టిద. 
పాి-చీన కృతులలో, “అవటికి? ఆను అర్థమున “అటి యనియే గాని * అటు” 

'అటక ఆనుట కనబడదు. 

“ఇట యట వోవంజాలకం” (శాంతి. ర. 885) 

“ఆటపోవం బోవంగెలనకాం ( , 8-క/రు) 
“అటవోవుచుండ.' __. (దోొొణ., 8.169.) 

“ఆటయిట యేంగుచు నాత్మలోపలను.” (బసవ. పుట, రిక) 
* కా, పొం పా్యాయంపుటిక్తరి.? ((పా)నమువిక్శరి? వూ. ము.) 
“పాాయమును *పాళయపు! అని సవకించుట సరియే కాని కప్పు వర్ణమునకు 

ముందు = అరసున్న పెట్టుటమాతేగిము సరికాదు, మువర్లకయున కాదేశముగావచ్చిన 
“ంప్ర లోని సెరసున్న ఆరసున్న కానేరదు. కావున “పా9యంప” అనిముదిం) ంచుట 



5 ర 
2] సుబుద్ధి కు /బోధము ౧౫౧ 

రాజకుమార, మెక్క_డిపరా కిటు సూడం గదయ్య ' భామినీ 

రాజులచిత్మము వైలియ రా దెబుసో యెటువచ్చునో కదా, ౭ 

టీక. చెలి = చితౌగింగి, పౌంయపఫుబిత్త8ి = వయస్సులోనున్న మీటారి* 
నీవు, రూాప,...థుండవు = ఆకారప్రతీభుచేత మన్మథునిమించినవాడవు. భామినీ 

రాజుల చిత్సేముల్ = ద్ర్రీలయొక్క_యు రాజులయొక్క_ యు చిత్త వృత్తులు 

ఎటుపోయి. ఎటువచ్చునో = ఎళ్లుట్టుపరిణమించునో, తెలియశాదుకదా! 

వోయి ఎటు = వోయెటు; క్ష్వాన్టేకారసంధి. సాధువే (చూ, పొ, 
సంధి, ౯.) 

క, వలపు స్రట, వాన్రలా నహి, 
యల సత్యము సున్న, తలంపు లభ్ధబన్చాయల్, 

4కలం దడవి బౌస చేసిన 

జలజాత్వుల నమ్మడాగు సారంగధ రా, చ్ 

టీకుఎఎఐవలఫు = మోవాము, సట = వట్రేమాసమాో వావులా = తల్లీ_కొడు Certs 
చానా టప! 

క్కు అన్నా - చెల్రైలు, అనుక) మకులా , నవా = లేళ. తలంప్రులు _ అభరిచ్చా 
గ 

తప్పు. తప్పో-ఒప్పో, శా. పా ను ,బట్టి వావిళ్గీ వారును ఈపా9ియంపు' అనియే 
ముది9ంచి నారు. ఎందుకు ముది9ం చరుశ్ “యద్యదాచరల్ని శేస్ట స్త త్త జేశేతకోజనః, ? 

౪ 7” పొ. (దెటు జోయెటు? 

ఎటుపోయి; ఎటునోయి; అనవచ్చు నేశాని “ఎటుబోయి అనగూడేదు. 
కళే మిది (పి “బి కాదు: 

*కా.పాొ.__తేల౧ద కికి” (=ా “చిరం స్నా నముచేసీ? అని, ఫూ, టీ.) 

వాసచేయుట, యెదుటివాని శిరమును తడవి* గాని తడిపి” కాదు. మద. 
తా. పితులలోను తంజ, తాళ, ప్రతులలో కొన్నింటును= “తలతీడివి ? అని 
యఃున్నది+ వ్ర ము* నను, వావిళ్ల, (పత్లోను, తంజ. వాళ్. (పతులలో కొన్నిం 

టను, తుదకు కొండపన్లివారి పితిలోను, _ “తడవి' అనియేయాన్నది. వారు 
“తడివిి అను పొఠమునుచాచి “వి _ “పి గొ దిన్దియుందుకు. అఆదిపొర పాటు 
కవ్రలెల్ల రును _ “తడవి” అనియే వాడయున్నారు. ' ఒకకొన్న్ని పీమయోగములు.- 

ఈ పారంగధరకు ముందటి వెనుకటి సారంగధరలన్ని టిలోను, “తడవి) 
యన్న యర్థమే స్పష్టముగా కనబడుచున్నది, 



౧A సారంగధర చరత)ము [౮. 

యల్ = భావములు మబ్బులనీడలు = నిలుకడ లేనివి) కాబటి, తలతడవి ఛాస 
EoD mp Ta 

చేసినకా = ప రల చె చేయి పెట్ట పొహంయనేవితు, = = స్ట్ 
ఇ బటి 

రావని ఉచిల RTT PT a] ST ROME MNT ARTY IRAE En ia y= ey an 

నాననా రానా లా లును టం మాజా రకాలో. 

గ) న నవ నాథ దరి ప = 

6 సగవ్హుచేశుక వాకు నమ్మిక పుట 

నంచ్చజణ నొకబాస గావింపుండనుచుం 

జెచ్చెరందశతలం జెయ్యి వెట్టంచి, కొని (ఫు, 252 

(3) కనవవాథి కవి తన వారిశ్చందంలోగూ డా, యీచానస నిట్టువాడీనాడు. 

6 రిక్త ముక్కు. లుక్కి. (వీయములు వలికి 

చె త్తింజేశులు వెట్టి నికి ముల్ నొడివి ” (2- 614) 

(3) బాణాల కేంభుదానుని సారంగ ధగ! 

టట (2 కపాలతో., దలయుటి, చాసో సేనను 

FE) శ్రీల నమ్మం రాదు చి _కృీంబులోను” (పు? గ్ర 

సాలతో బాసషచేనీనను, తలయంటి = = శినస్సుముట్టి చాసవేసినను, అని 

యర్గయు. సా లలో చేయద్ది చాసచేయ్యట లోకముననున్నది. (బౌను “సాలతో 

తలయంటి Even though they wash their heads in milk and then 

swear’ అని  ఆర్గముచెక్సి వాడు. కాని యది యంతేయుచికము గా తోచుటలేదు.) 

(4) సన మంచి తిమ్మకవి సారంగ ధక, = 

* పలుమరు తేలముటి బౌనలకేసిన 

శలినంబో(డుల నమ్మందళ దు రు (ఫు 6.) 

ఇక నికర కవుల ఫ]యోగ ములు ___ 

(5) “గలతడవి భాస చేసిన 

_వెలయాలిని నమ్మరాదు వినరా సుమతీ?) 

(6) ఈపద్యమున శే పం క్ర లౌను వాదము. అ 

(శే స్తముపీ శిగస్ప్పృ సా SN 

పి త్యేతవ్యా న కొమిన్యః,' (నీతి గీతలు = గర్) 

Gy Aa శ చెంచునింటికిటోయి చె చెంచెకకుం బియము 
or చెప్పీనమ్మించి, తలమిందండేయి వెట్టి 

ఎవజకు మని = rE ళ్ 110) 



3. ] సుబుద్ది పబోభము ౧౫౨ 

గ వయను వాయను మిగుల శ్రా గయినవా(క్లు 
నన్నిట నొయారి యె మయుంకునటి వాకు a రి 
డెవగతి నొంటి పాటున. దగి లై నేని 

యోాజ చెడి ప కొారచె యెటి యువిదయిన? న్ వూ 
6) అ... 

టీక బాగమునవాండు = అందమయినవాడు ఓజచెడ్రీ = నీతీమాలి; 
నిద = దఘమువలతి. 

వ. అది యటుంక దిము. ౧౨. 
ఉ)/ష్తుతులదూపు నాటుకొను *బం దషుచె మగ వారిచి తము౯? 

గాంకల(కన్ను సన్నల మెలంగుం గదా మరునంబకంబు లా 

_ (8) న “నందే కాడ నిటు వచ్చెదనంచు భవచ్చిగంబు పెం 

గరమిడిపోయి నట్టి తిలభూతకురాలి,,,) (శ్రీనాభునిచాటువు.) 
(9) విభకవైకాఖ  భారతిబో శ్రీ చేటూర పి భాక్రరళా 

యున్నారు 

2 9 యు గా రిట్లు (చాన 

“తలదడపి = స్నానముచేసి, అని టిప్పణితోనున్నది, ఇందు 
“తలదడవి” అను పాఠముండవ లెను. ఇటిపిమాదము లింకనుగొన్ని సారంగ భరచరి త్ర టిప్పణిలోగలవు.” 

అయి తే ఒకమాట. “తలతడ్తిపి? కాదుగాని “తలకుమునిగిి” బాసచేయు ఆవా 
రముమా(త్రేము లోకనుననున్న ది. ఆయా చారమును పెద్దన్న గారు చెప్పి యునున్నారు. 

ద. “జిలుయగులం బెట్టు చుందొడల( జౌంద్రికసావడ యంట మైతడిక్రా 
'బెళ బెళ లేని చరం గటి బింకఫు చన్నుల జేరికొంచు, వే 
జలకములాడి యాడి యొకచాన కర స్టీత కేశయై నృపుకా న. ల. ద. (థి వెలువడిచూచె, లోబడితి నీకని చాసకు నొల్పెనో యన.) (5-79) 

Crm ల] 

తేలకుమునిగి పిమాణము చే ుట లోకముననుండు గాక. అంతీమాత్ మన “తలదడవి? __ అనుపాకమును “తలదడికపీ? ఆని తిద్దగాడేదు, అందును సారంగధర 
నరితీ)వా9 నిన కన్రలెల్లరును ఏక గీరి కరు గావాడీన ప90చమోగమును సారంగధరలాో చే 
దిష్టట మిక్కిలి సావాసము. 

* శా, పా, *(ఎంతరు చే,” 7 “కన్ను సన్న నె.) 
40 



౧4౪ సారంగభర చరిత్రము [ఆః 

చ్యంతము లెంచి చూడ జవరాండయెడాటములంను కక మే 
జ. అ ము 

యెంతటివాని కెనం జలీయింపక బ్య మనంబు నిల్పగ౯, ౧౧ 

టీక్ష క,ఇంకులచూ ప్ప నుగ వారి- చి ppm = మనసునందు, నాటుకొ 

నుటు, ఎందు : = ఎచట గాని, ఆమబే = క యు ఆశ్చర్యము కాదు; బంద 
లతా. జనన. మకా! 

క న. 

తననన. 

యెడల, మరు న్తంబకంబులు = మన్మథునే బాణములు, కాంకల కన్ను సన్న లక్రా = 
ఫి 

తీః కను సెగలనుబట్లియే = చొలంగుకాకదా! (త్రీ యివనిని ఇల చిచూాచునో 
మలాల ర ందారనాంాలా 

దాస మన్మథుడు బాణములతో కొట్టునని భా): ఎంచిదాడకా, నురునంబ 

కంబులు = అరవిందము, అనోకము, చూతము. నవమల్లిక, నీలోత్సలము - అను 

వానిలో * ఆద్యంకేయలు = = అదిధయెన అరవిందము = అంతమెన నీలోత్పలమున్ను, 
మొల 

కోంతల నర్తన న్నలకా డా కాంతల గమ సంగతో నే - మెలంగుగదా! కము 
కు అర గాలా నను... 

శల రత =. 

లంద డ్రా = యువతుల వివయమున, మయి, ఇండ = చెవరకుండ, బ్వనిల్పం 
\ armas ౯ ణా చక! 

న 
Petar 

గడ్డా=ాNగ ట్ర్ గా నిల్పియుంచుటకు, శక్యమే = శక్యముశాదు. 
Trt TERI pr awe ru ౪ 

Sete TTY ret ee thc 
అలం. వరాం గాత్ర నాక పార ాతాటుం శరా తాయ కం దండలు నభ దయ్ ఒ 

fe నె. నిజము భీమ్మునంతటి జిలేందియున న 

నాన స మది రాశ పు రు ఇట్లు ని ఫర 

దిత్రరు లనల నెంత యెకాంత మె యున్న 

ననముపట యువతి జనముపట*? ౧౨ 
crn య " 

* ఆద్యంతే చమత్కారము పూ: టీ. లోలేదు. ఆ దమత్కాారము వసుడక్ష్మితే 

మున నిట్లు (పయుక్కమైయున్న ౯. _- 

ఈ, “బంతి మృదూకి మాధురికి నికురనం బెన వోలం౭జాల కా 

ద్యరికేమునోడి మధ్యమ గుణాశ్చయమె నెఆకాంక గన్ని జ 

న్మాంతరముల్ వహీంచియు( దనంత నె ఖండములయ్యొ గాని, యూ 

వంత యము బూన చెంత పాడియయ్యు నఖండత దీయసంప దడి (2.46. 

+ వా పూ టీ. _ “ఎడాటములందుక్రా = క్రీడలందు. 9 

ప్రీ శ్రీడలలోనికి దిగినపిమ్ముట మనసు నిల్పలేకపోవుటలో వింతలేదు. 
కావున (శ్ర్రీలవిమయముని అని చెప్పుట సముచితము హా. గై 

కానాంనానా వారని నరో 



౨.] సుబుద్ది పిబోధము న. 

క, వినమే తోొలిటి తపనుల? 

వనితలకు౯౯ 'లోనుగానివారు గలకః 

మన మనల నెంత రక 

మన మనగా నెంత కలికి మటుమాయలకున్®? ౧౩ 
దాయక 

ల్రీట్ తపనులకా కా పూర్వకాలపు తపస్వులనుగురించి, 

వినమే = మనమువినుటలే చా. (వారిలో) వనితలకుకొ - లోేనుగానివారుకా = 
= లోబడేని వారుకూ డా ఎ కలశే! ( == టేగన్సి భాం ఆంతటివా చే అట్టయి 

గనగా, కలికిమటుమా యల కుక్రా = ఆడుదానిమామలకు, కరయక = సంతే సించిలోబ 

డక - ఉండుటకు, మనము- అననజ్రా-ఎంత = మనమంెకే _ ఎంకమాత)ఫువాండ్లము! 
మనము-అన గాక్రా_ఎంత = మన మనస స్సనగా ఏపాటిది _ 

చ. గుబుతుగ స్ర్రీలకం౯ మగలకుక౯ మది నిల్క_డ లెందు లేశ. నీ 

వెబుగనవినితియుం గలదె? య్టికిం దత అపాటు + మిందిచే 

బటుగను నీవివేక మిపు జెక్కడం బోయి విచారహీనతకా 

గబిటితనంబున౯ బదరి కార్యము చేసిన ముత్తు * ఘనుల్ , ౧౪ 

టీక. మీందిచేటు = తీరువాతవచ్చుకీడు. | 'కజటికనంబునకా = మూగ్గ 
ర 

కర్చముబేత, పదరి = తొందరపడి. 

_“ఎడాటమునజా = వివయముని అనుటకుా 
(1) సీ. “వెపమేమియును లేక నీయెడాటమ్మునం 

బాడి దప్పడుగతా ఛారవుండు.? (భీమ. 2_88.) 

(2 ఉఊ. అన్న లపట్టం దములమొ డాటమునకొ సముడంచు. (విజ.1_27,) 
— 

(8) వ, ఈఈయనుచిత పయోజనంబు లెల్ల. బరులయెడం గాక మాయెడా 

టంబునం దగవుఐగు నే" (మల్ల. విప్ర. 4-69.) 

1 శా. పొ మాదపు త్రెబు వు.” * జనుల్? 

+ ఫూ. టీ. “కజిటి తనంబునక్రా = దుర్దనస్వ భావముజేత,' 

సారంగధరుడు చితా9ంగ మేడకుపోవలెనని పట్టునట్టుట, సుబుద్ధిమాట వినక 

పోవుటయు చితా9ంగి తత్త్వము నెరుగకగాన్సి _ దుర్హనస్వభావముచేతే కాదు. 

కావున ఆతని కజటి తీనము “మూర్థత? గాని జె "క్టన్యము కాదు. 

(క్షరటి అన గా మంకు 500000, brutish.” (బౌ రను. 



౧సీ౬ సారంగధర చకితే)ము [౪, 

చ నృపతికుమార లోకమున నీసరి చక్క-నివాగు లేరు, నీ 

విపు డేటు సోయినప్పుకె కయింబడి నిన్వలవంత. బట్టు స 

చ్చపలమృగాశ్నీ; క్ వది పొసంగర్ వచ్చితి చేని రాజుతో? 

గపటముగాలో6 జెప్పీ నిను గలరిం వజేయు.జుమో నిజంబుగ౯. ౧౫ 

టీక = అచ్చపలమృశగాతీ = ఆచితాంగి. (చంచలము లైన చూఫులుకలది- 

అనగా కను వేదురు కలది అనిభైావము.) పయింబడి, వలవంతేక్రా = మన్మథవ్యథ చేత. 

(కామో కేికము చేత) పట్టుక్రా = నిన్ను పట్టుకొనును. (పిమ్మట) నిన్ను, కల్లరికా 

చేరుకా = ఆసక్యమా డిన వానిని గా చేయును. 

షీ క, తేల గలిగినం గుళ్లాయులు 

గల వేవగనైన నీవు గలిగిన. దాద్భ 

కలరవము లెన్ని యెన౯ 

గలి గెడుం. బోకు మని * యడ్డగా లేయంగన్. ౧౬ 
వ 

వ “వ్యావహారిక సత్యత్వంబుప్రుకటించు పీపంచంబుచేత వంచితులగు నెటుక 

లేని” కజటులకరణి హారిణంబులు మరీచికావీచి కాపొనవివశంబు'లె దిశలంబరి 

భ్రమించి” (షాండు. 4- 16.) 

శర్మ లో “కజటి = వంచకుడు” అని యున్నది. వూ, టీ. కర్త లాఫావ 

మునే గ్పహంచి నారు: పొరపాటు. 

చిం. 205, (తంజావూరు) తాళ పతంపితిలో ౧౫ తర్వాత ఈకింది అథికపాఠ 

మున్నది. 

వ. ఆదియును౫గాకో 

| క. చితాంంగి నిమ్న దలంప్రన 

ఫుతుండవని చూడలేక పొగులును నినుమా 

శతుునురా లటు పోకుము 

చితా9ం!్న యున్నట్టి (ఓ, మేడ చెంత కునధి సా. 

ప కా. పా = “అడ్డయాల్యేయంగక్లా.?? (అడ్డంగా ల్వేయంగక్రా = కాలు 

అడ్డముపెట్టంగాని అని పా, టీ). 
శబ్టము “అడ్డశాలు? గాని “ఆడ్డంగాలుి కాదు. శ. ర. కర్త “ఆడ్డగాలు 

(ఆడ్డము + కాల్చు) ఆడ్డకజ్ట = అడ్డ విఘ్నుము-”] అనివివరించి అక్కడ ఈపద్యము 

న యుదా హరించియు న్నాడు. శాగ్ర్రీగారు “గాకు ముం దరసున్న పెట్టుట 



౨.] సుబుద్ధి ప్రబోధము ౧౫కి 

టీక. తాద్భక్ కలరవములు = ఆటువంటి పావ్రురములు, ఏవగ వైనకా = 

ఏవీధమున్ననెనమ , కలిగెడుకా = వచ్చును, పోకుమని, ఆడ్డ గాల్ 'వేయంగకా = అడ్డ 
మాటలు చెప్పి నిరోధింప గా, 

క, కోపమునం జూచి యపు డా 

భూపాలకువమూరుం డను సుబుద్దికి “నానా 

పోలా మూూరక వలవని 

పాపము గ క్పైదవు చాలు. బదివే ల్వచ్చె౯, ౧౭ 
టీక, వలవని పాపము = లేనిపోని పాపము. పది వేలువచ్చెకా = నీయంప 

దేశమున పదివేలు (ధనము) లఖించినట్టయినది- (ఇంతట ఊరక పో_ ప్రో అని 
శూాలేన.) 

“పదివేలువచ్చెకా” - ఇదియొక జాతీయము, 
గి కహబాలు పది వేలువచ్చె పాంవాలివాం!ి 

నక్రైకద "నేయ మనయూారి నట్టుగన్న ) 

పాంబా. పరి, ఫు, 17 

టే 
అ శే _ “అడ్డంగాలు, అడ్డంగత్తీ, అడ్డంచాప, అడ్డంజాంపుఎ) అను ననివ్హ రూపములను కల్చిం 

పొరపాటు, “అడ్డ గాలు, అడ్డకత్సి అడ్డపాప, అడ్డచాంప్రు మొదలగు పదములకు 

చుట తప్పు. 
“అడ్డ గాల్ వేయంగ౯-) అను జాతీయమునకు “కాలు అడ్డము ెట్టంగా” అస 

టీక వాగయుటవలన సూ ట్రీ, కర్ఫబకు బాతీయ మైన తెనుగుతో పరి చయముణాల 

తక్కు వఅని యేర్చడుచున్న డి. విదేశీయుడైన (జానుదొర 4 అడ్జకర9లు Obstacles, 

obstructions, hindrances- విఘాతీము, చాపనికి అడ్డకరలు చేస్తున్నాడు 

he throws difficulties in my way.” అని ఎంతో చక్క. గా చెప్పి యున్నా డే; 
చూ చుకొనగూడదు* 

“అడ్డగాల్వేయుటు = అడ్డముగా కాలు పెట్టుట. 

“అడ్డ పుల్ల వేయుట = అడ్డముగా పుల్ల పెట్టుట. 

కయ్యానికి తలపడుట = యుద్ధమునకు శిరస్సు పడిపోవుట.? 
అను రీతి టీకలు పెద్దలని పేరుపడిన వారి వా9తలలో నుండుటవలన, భవిమ్య 

త్క్యాలమునభౌానుకు కలుగు ముప్పు గోప్పదికదా! 



౧౫౮ సారంగధర చరితము (ల. 

చ. అరమర లేక నీ వహారహాంబును మచ్చిక వః గూడిమౌాడి ముక 

ఖ్ చెరిగిన మందెమేలముశ భీకిల కంటివి గాక యిట్టు లోం 

డొరు లని పోవ నోపును రటోయి (పభానికుమూర, నేయు ని 

మురతర ఘూర పాతక పుసుద్దులు నివలన౯ా వినంబడె?. ౧౮ 

టీక. పిధ్రానికుమూర = మంతోవ్రుతా, అరమరలేక = ఎట్టి భేదమును 
లేక, అవారవాంబును = ఎల్లప్పుడును, కూడిమాడి = కలసి మెలన్సీ చెరిగిన మందే 

మేలమునకా = చనవుచేత$,. , పొఠకపుసుధ్దలు = పాపపు కథలు, 

1 కా- పా..--*ముకా,బెరింగిని (ఇది వూ, ము, పా.) 

“మును” కళీ గాని మృత పక్ళ తీకము కాదు,-__ 

క కమునుకలు గంగా నదిలో 

మును కిలుగంగా దిగి (విజ, 1— 120) 

“మును చెడిన రావణాదులి (విరాట. 2-58). “కన మునుపడ్డ బన్న ములు? 
(ఊద్యో- 8.102) (సంధించి ముకొపోయి. , (కాశీ, 6_ 87.) “మునుముడ-, గన్నం 

దగయైై కొండు” (ఉద్యో, 1-70) అనుచోట కారము గకారమగుట కళా 
కార్యముశగాని దు9తీ కార్యము కాదు, కాబట్టి “ముక్రాబెరిశ? అనుట తప్పు. ఫ్లూ? 
ము, ను బట్టి కాశ్ర్రిగార్పు వారిని నమ్మి వావిళ్ల వారును పొరపాటుశేనీనాకు. 

+ ప్రధాని (శే. ర, లో లేదు) & Superior or governor. A minister, 
a president. A prircipal’—( చెను.) 

* వూ. టీ “మందెమేలమునక్రా = పరిహానముజేత.) 
“పరిహా సముశేత” అనుట సరి కాదు, పరిహాసమునకో, అనియే లోకమున వాడుక. 

అడి యట్టుండగా, కూడీమాడి పెరుగుట చే శేర్పడునది “చనవు” గాని పరిహాసము 
కాదు, సుబుద్ధి చొరవచేసీకొని హీళవ్ర చెప్పినదియు “శనవు చేతనే. ఆ రచనకు 
మూలమయిన "నవనాథ చరితిమున నిట్లున్న ది. 

“నను నీవు వన్నటినాంట నుండియును 

మననూద గొలిచిన మంచె మేలమునం 
బలికితి గాక** (ఇట, 41) 

“మందెమేలము. Over familiarity, leading to insolence, med- 
dling, impertinence. మ్యూచిన్ శేనువ్రు. (వాను) 

శిల imma 
మ + 



౨,1 సుబుద్ధి పబోధము. దా 

ఎక్క_డినుద్దు లయ్య యిపి* యొవ్వకి కనను జెలుం గా కిలం © యా ౧౧ 

దక్కి_నయోజ లా విమలతామరసావ్ష కిం గల్ల నేర్చునే 
యక్కట తప్పి దారి యటు ,లెనను నా హృదయాంబుజాత మా 
దిక్కు _నC బిక్కు_ నే పరసతీవిముఖం బని నీ వెబుం౫గ చే? ౧౫౯ 

టీక = ఎక్కడి సుద్దులు = ఎక్కడి మాటలు, (పనికి మాలినవి- ఆని 
భా). t కక్కినయోజలు = (కిమము) తీప్పీనవర్వ్శనములు,.-_ ఆ _ విమల 
తామరసాశీకికా = స్వ దృములయిన 3 తామనలవంటి కనులుగల _ ఆచితా9ం దేవి 
(పరికుద్ధురా నికి _ అని" ర్స్ ) కట్ట సద్చునే = కలుగే కలుగన్చ. తప్పిదారి = పాత 

పాటున. అటులైనను = అట్టి దుర్చుద్ది ఆమెకు కలిగినను, నా వృాదయాంబు 

ర బాతము = నా మన స్సు, అదిక్కు_నక్రా = అచ్చట, చిక్కునే = పట్టుపడునా 
TT TR TIE 1 

(-ఆమెకు వశేమగునా?) నామనసు _ ప్రగసత్తీ విమఖంబు = ఇతర (గ్ర్రీలవిషయ 
న ౯ 

- 

తా డా లోగా ఎత. 

మున ఇచ్చ లేనిది. అని నీవెలుంగవా?. 

“తప్పిజారి,” జాతీయము. తప్పి 4- తౌరి (కళమాద చ కారా దేశము.) 

తఫ్పి- దారి. పొరపాటున ఎట్ట కేలకు; ఎఫైననుస శే; అనునర్గములలోే వాడుక, 

గీ. “కశ్రమతికి, నా స్పికునకుం బాహండునకును, 

గర్శముగుణేంచి యాచించు గర్హాతునకు 

నీ పరమగోప్య మో ప్రక, రో పురంధి?), 
తప్పిదారియు చిటీంగింపం దగనుగాదు.” (పాండు, 1.211.) 

గీ “దారితో త్చాకా లై, తేప్పీదారియ నిం 

జూచితిమె యంచు. (ఈ. రా. 1128) 

(“తప్పితారి” అని వావిళ్ల పిలతిసాఠము. అసౌాధువు) 
గో ఆషాఢ శుద్ధ పంచమ్యాం వచ్చునే వృద్ద గౌతమి, 

అధవా తప్పిదాగైైన చ్వాదళ్యా మదిక ప్పదూ-) 

[“వచ్చె నే” అని కా. సౌ. (ఆముక్త. పుట. 122) సరికాదు. 7] 

+పూ, టీ __ తక్కి_నరోజలు = మిగిలినక వు మలు? | 
కొన్ని కిమములు ముందు చెప్పియు౦డినగ దా “మిగ లినక గ మములు” అనవలసి 

నదిశీ వారు ముందేమి క9ిముములు చెప్పిరి! “మికిలిన = నిలువయున్న, 'కిమములు 
ఆమెకు కలగ "నేర్చునే' అనునది పికరణానుగ ణవుయిన యర్గము కాదు. తక్కు కా 
తప్పు, (చూ, శ ర.) 



౧౬౦ సారంగధర చరితము re. 

UK ఆదేవి ఘమొక్క_టియు కుతీ 

యోచదేవియు వొక ,-ఓీయు నె యిద్దణు నాకు౯ 

గాడిలీితలులు గా జీ 
సా 

ఛేవుబులు గలవె తలివిడల శంనుళ౯,. 
౧౧ ౬ 

టీక గాదిలీ = పీగీయమెన. 

lo 3 

క, ఆమె యంట నన్ను బలమి౯ 

గామించు నంట మయొకడంబడక కమ్మే సేరా 

స్వామికి వెగటుగ నను నంట 

యామాట కె యాజ్ఞ వెట్టు నట విభు డహావో! ౨౧ 

టీక. చేలా = నేను, ఒదంబడక= ఇష్టపడక, కమ్మతీరాకైతీరిగి రాగా, 
స్వామికిక = పిభువునక్కు వెగటుగా = రోత పుట్టునట్లు, అనునంట = ఇెప్పు 
నంట, విభుండు = రాజు, అమాటే, అజ్ఞ వెట్టునంట = శిక్షీంచునట, 

ఊఉ ఆ యమ పాతకం బని భయంపడ కారక ఆకుల నాపయి౯ొ 
మాయలువన్ని భావరుమునంబు౯( గనారిలజేయుణి జేసె, బో, 
యాయనయేలపుత్తు శని యాత్ర (“దలంపక నొంచు! సాయెనా 
లే యిది వట్టిశంక పని లే దిటు వంటినె సకిమార్షముల్ శీ ౩౨ 

టీక. కనారిలకొ = కోపయు క్తమగునట్టు , ఏలచేయుకు, ఏలనొంచుకా = 
ఎందుకు నొప్పించును? 

క. నామదికీ౯ సరి భో దివ 

యెమి, యవశ్యంబు వోదు నిప్వుడె ఉఊతు౯ 

4 పాఠాం?:. “ఆమం నన్న6ట * 

[ కా షా కలంగలో? (ఇదివూ ము. పాం) 

తంజ్క తాళ _ పికులలోే నాలుగింటిలోను _ (౫ నారిలో అను సాఠమే 
లున్న ది. 



౨.] సుబుద్ధి పృబోధము ౧౬౧ 

నా (ముద్దు పానురము నని 

భూమోావరసుతుడు గడది పో, నతం డనిమెన్, 33 

ఆ వె. ఈ సుబుద్ధిమాట "లంక లే యని పోయె 

దీను బుద్ధి నిడు. జామా లతాంగి 

నిలు పరాకు మాని తలపోసి మాడుమా 

బబుహ రాకు మనుచు నలుగ నేల. ౨౮ 

టీక. ఈ - సుబుద్ధిమాటలా, ఎంత లే = ఏమి లెక్క, అని, పోయెదవు, 

లతాంగి = ఆచి తాంంగి, ఈసు-బుద్ధిక--ఇడును = మననులో నీమీద ఈర్షర్రహిం 
జాతుల ఎ TI Sth 

చును నిలపక్షారాకుము = నన్ను సెదోధింపచట్లు. తనుచుకా ఆలుగచేల = ఎందుకు 

థకోపించెదవు, నిలు - పరొకుమాని. 

గీ. నిన్ను జూచిన నెటువంటి నెలత కైన 

మనను గరలక యుండునా + మనుజనాథ 

తనయ, “చిత్రాంగి తల్లి నా” కనియె దకట 

వారశాంతల కెందైన వావి కలడె? 9A ఈ 
అనాలా ami) 

టీక. వారకాంతలకుకాజ బోగమువాండ్లక్కు వావి = కొడుకు, తమ్ముడు, 

ఆను నియమము, కలదె= లేదు, 
ఇం గలం కంక తంతి మట 7 

4 కా. సా “ముద్దుంచావురము' (“ముద్దుపారువము” నని ఫూ, ముపొం, 

తకంజ తాళీ. సాఠముమ్ను -) 

“ముద్దుసారువము” ను (ముద్దుంచావురము "గా మార్చుట రోత , (చూ, రవ 

పద్యముకి )౦ద .) 

+ శా. సొ, *ీమనుజనాథ, యల్ల చి తంగి 3 (“మనుజనా థతేనయ, 

చితా9ంగి” అని తంజు పా.) 

- సారంగధరు డప్పటి కింకను *మనుజనాథుండు” కాలేదు కొవున కా, పా. 

సరికాదు 

* ఈ ౨౫ మొదలు ౩౯ వరకు గల పద్యములు, ఫూ. ము, నను, కొన్ని 

వాక పతులలోేను "లేవ, 

2] 



౧౬౫౨ సారంగధర చరితము (౮. 

క, ఏకాంత నైనం బుసుముం 

డేకాంతమునందుం జేరు నేనియు నతని౯ 

భో కాప వాద మంటచె'? 

చి కాకుగ ధైర్య మెకలం చేయంజె మకుండుకా? =. 

టీక, లో కాపవాదము = లోకమువలనినింద, అంటదె = చుస్టుకొనడాక 

మరండుకా = మన్మథుడును, చీకాకుగక్రా = చిందరవందరగా (చేసీ) ధైర్యము, 

ఎడలక్రాచేయండె = పోగొట్టడా! 

క. వేగ న రేంద్ఫుడు రాకే 

బాగా యిటు చనల వాడిపలు మొన సోంకళ 

భోగంబున నిను * మెదుపచె 

భోగిని యెనపుడు చేరం బోరాదు సుమో, _9ర 

టీ కా--_-(ఈపద్యమున చితాంంగి భోగినీశబ్టశ్లేమబేత సర్పముగా వెళ్ళ 

బడుచున్నది.) ననేందు)ండు = రాజు, (విమనైమ్యుడు- అని, అన్ధాం) రాకే = 

శాకమును పే, ఆగడు లేని సమయముని అని భా. 'వేగ- ఇటుచనకా = ఇట్లు 

నొందరపడిపోవుట, బాగా = మంచిదా* (మంచికికాదనుట.) అదితా)ంగ 

7 భోగినిమైనపుడు = భోగ కాంత అయినంమన, [ ఆక్షు- పాము కాబట్టి, అని 

అగ్గాం. ) వాండి పలుమొన సోశకా = దంఠతకుకములు కలుగునట్లు గా, (తీశ్లయు 

"తన కోరలు దిగబడునట్లు గ్యా అని అర్థాం.) భోగంబునకా = సంఖోగమునందూ, 

(పడగచ్చేక ,. ఆని అర్జాం, ) నినుకా మెదుపటె = నిన్ను నలిపి వేయదాశే (= నలిపి 

చేయును) కాబట్టి, చానిని. జేరంబోరాదు సుమా? న. 
aang 

అనుక 

t పాఠా౦: “మాదునడ. 

+ ఛాతీ. “భోగ ప్రీ మెనందున, (పగడవిప్పి యున్న వుడని యణ్భ్యాంతేరయు. I 
aT ఈ య ne “| = స 

సాము. పడననిప్పియున్న ప్పుడు “భోగిని? యె, ఇకర సమయమున 
“భోగిని కాకపోదు- అది యెప్పుడును “భోగిని యే, కోని? యనగా పడగ 
Whar ల న EE, 

Mtg eee aes HE heer frien ae Tan 

కలది యని యర్గము. పడగను విప్పీవను- ుడిటినను, భోగిని- భోగినియే. కావున 
చు వాటిక కా 

cum లలా రా రాగా. Ta 5 Ure Ta గారు | ల కటలా సో 4 

“భోగనిమైన పుడు అనగా. భోగిని. కాబట్టి అని _సరియైనయర్థము, సూ తీ, కప్పు, 
ర 



కు సుబువి పిజోధము ద౧ి౬వె 
ధా/ 

ఆ. నె ఉగ) ళాసనుండు ప్త నిగహింపల రాజు, 

తనయు. డనుచుం దప్పు 4 తౌలి వినడు 

తండి) సీయు నాజ్ఞ తాశెద నంటివా 

నిండ నిజము గాయ నిలుచు నీకు, ౮ 

టీక. నిగంహింపంగకాజ తిరస్కరించుటక్కు రాజు, ఉగ్ఫశాసనుండు = 

చండశాసనుడు. (రాజు చండకాసనుడుగావువ నీవు తిరస్క_రింపజాలవు ) అతడు, 

తీనయు.ండనుచుక= మా అబ్బాయిగదా అని, తాళి = నిదానించి, తప్పుక్రా =నీ 

చ్చేకమును వినండు = విననైననువినడు (వెంటనే శికువిధించునని ఫె, శితును 

సహీంతునందు వా లోకమున నిందపడుదువు' 

గీ చదువుకొంటివి సీతిశాస్ర్రంబు లెల్ల 

సి వెబుంగనిమేరలు లేన్రు జగతి 

నైనం దెలిపితి సిమన సయ్య యింక 

ఛాత (వాసినవాంతకు. దప్పుగలదె? ర 

టీక. మేరలు = ధర్మములు, 

క “ఈ రాసుతుసమ్ముఖమునం 

జేరి యెవరు బుద్ధిముతులు చెప్పెడివారల్ 

శ శా పొ శనినిహింపకి _ (ోనిగహింపలి? తంజ పౌ, ఉచిత 

కరము. ) 

* కా. పొ “తాళిమిడండు (తాలిమి ఇడండు= ఓర్వండు, అని ఫ్రూటీ.) 
“తాళు యొక్క కృదూ9పము “తాలిమి? గాని తాళిమి కాదు. ఉతాళు 

అని ధాతువు గానున్న ఫు డలఘు లకారముతోనుండును. ఈ భ కారము కృదంత త్వా 
వస్థయందు లఘు ల కొరమయి (తాలిమి? అగు, రూపాం... తౌల్మి” (గుస్తాప్ర కా, 
పుట. ఉ8క) 

నిదానించు, ఓర్చు, అనునర్గమున “తాళిమిడు? అను కృియయున్న చేమో? 

“తాలివినండు” తంజ, తౌ. సా, (౭౮ ౩౯ పద్యములు ఫూ" ము* నలేవు.) 



గికరో సారంగధర చరితము (త. 

వేరె రాయని పెదలు 
ఇ... ద _ 

+ దూబుదు t రందుకొట కళుకుతో ననవలసెల్, రిం 

టీక, _ సమ్ముఖమునకా = ఒద్ద, చేరి. బుద్ధిమకులు = హీతములు (=మంచి 

మాటలు), దూజుదుకు = నిండింతురు,. అళుకుతోకా = జంకుతో, అనవల సెక్రాకా 

వెప్పవలసివచ్చినది- = 

“బుద్ధిమకులు చెప్పి - ఇదియొక జాతీయో క్తి. 

ఎః గీ. బుద్ధిమతిం జెప్పి స్వాములు దిద్దుకొనిన 

చేపనికి నైన చాసురా లోేప(లదు.?)  (వైజ. 2-111.) 

“బుద్ధి- వాయగల బుద్ధిమకు లకు (వాయించి పంపిన్గూరావ లెను, This 

is & common phrase at the end of letters, implying “1 request a 

reply”’- (చౌ)ను.) 

క. + నావల్ల ! గొదవ లే దియ 

దేవరకును విన్న వించితిని, మచి త్రం; 

వీవిధముం 'దెలుపకున్న థ్ 

రావరసుత మో నెజటుుగళా సర్వజ్ఞుల్ ర 3౧ 

టీక. ధరావరసుత = భూపాలకుమారా, సర్వజ్ఞుల్ = అన్ని సంగ తులు 
ఎరిగిన వారు, 

త శాం సా, “దూరుదురు.? తప్పు. దూతలుదనుు.* ఒప్పు ,(చూూ, ౬౧ కింద) 

+ ౯ పొంంరటుగాన నళుకుళో.” 

ఫూ. ము నను, తే౦జ, పృతులలోే నాలుగింటను *రందుకిఆకళుకుతో” అను 

పాఠ మేయున్న ది. 

{ ౯: పా. “నావలన (పూ, ము, షా) 

వ్యాతపృతులలో  పెక్కి_ంటిలో “వల్లి అనియేయున్నది. “వలని ఆని 
దొద్దనక్కు_రలేదు. (వివరములకు, “ఆంధపండికభివక్కు.ల భాసాభేవజముి 

103-105. పేరాలను, వాల, శరం న, “వల్లి అను పృకరణమును చూచునది.) . 

t క: సా కకొదువి (ఇది వూ. ము, పా 

శక్రొదవి తంజ, సా. క. ర లోగూడా “కొదవి “కది అను రూపములే 
గాని (కడువి లేదు? ఇట్టి కొదవ మాకొదవ నేల (రామా: శి, ఆ.) అని యచుక 



అద, ళో చం హ్ ఈ] సుబుద్ధి ప శీ ధ ము ౧౬౫ 

క, అనిన నగి యెందుం (గలదే 

మన సెజులనికల్ల యుడలు వుజుచిన సివము౯* 

కడ దందుశేమి, వునసుకు* 

మనసే తార్కాణ మని కుమారుడు చేగా, Cr 

ట్రీకా. మనసు + ఎబుంగని, కల్ల = అబద్ధము, ఒడలు = శరీరమును. 

మజుచిన- సీవముక్రా = చేవతా వేశమున్ను, ఎందుకా-కల దే? (= లేదనుట.)- అందు 

శీమి = దానికేమి? (నీకుతోచినమూట నీవు చెప్పితివి. నామన" స్టైర్యమును) కచెద్దు ౬ 
© 

నీచేదూచెదవు, (నావనసు దృఢ మైనది; పనికి మనది. అనువిహయమున, నా) 

మససుకుం నా) మనసే, తార్కాణము = సాక్షీ. 
ఇం కంత చతు తదంతా పంల re 

“మన సెరుగనికలా? ఒ్లైరుగనిసివమా 1” అనిలోకోక్సి. కల్ల చెప్పబూనుకొన్న 

వాడు, ముందుగా మనసులో సరిపరచుకొని గాని చెప్పడు; సీవమెక్కి (ంచుకొని) 
యెగురువాడు శరిరమునకెట్టి యాపదయురాకుండ చూచుకొనుచు నే యొగురును, 

కావున మన సెరుగని కల్లయు ఒడ లెరుగని సివమును నుండవని లోకోక్తి యొక్క 

ఛానము. 
లో 

6ఫరసతీ విముఖమైన నామనసున నా కెరుకలేకయే కామము "కలుగుట 
తళతళ (తంతు! UTR జం! 

అసంభవము: చితా9ంగి మదననా వేళ మెశ్ళి ౦దుగాక్ష పకాంచనను చేను ఒడలు 
ఇ లల ఇం వయా Tre TRO 

మరచి వర్తి౦పను అని సారంగధరుని పలుకుల తాత్పర్యము. 
చ క) 

మున నిబద్ధ మై యున్నది, కొదవ, అంతిమాకుర లోపమునుచెంది “కొది అవుచున్నది. 

(యా. శీ. ర.) నట్టువ, నట్టు కేట్టువ, కట్టు; చట్టువు, చట్టు గట్టువు, రట్టు; 
కొలంకువు, కొలయు; పుట్టుక, పుట్టు; నడక, నశ; పొదరు, పొద; పంభ్ళతులీతర 

గతికి చేరినవే. కావున కొదయొక్క_ తొలిళూపయెన “కొదవి ను “కొదువి అనుట 

సరికాదు. కా(స్ర్రేగారి వాాతలలో సర్వత కాదువి యే కనబడుచున్నది, 

8 ౯ పొం కలదె_మన సెణు గ నికలయు.? ర 

“కలి మనస్సుకు జాగ త్ర తొ లగినప్పుడు గలిగెడి యొక యవస్ట ఆది యాక' 

సిక కము. జూ జాగ త్ర త శేష మున | అక్షస్మీకము గా గలుగ కలను వా ముందుగా 
Me] 

చెరుగుట  కానిపని, కావున కలలు మనసరుగ నొదీగాన  యరీగినవి కాజాలవు, 

కల _ఆకస్మికము, అనుఠు రుం 

| 



౧౬౬ సారంగధర చరిత)ము [ ఆ. 

క, వల దన్న మాన కర7౯ 

జలమునం దనపాలివిధి వెన౯ గొనిపోవకొా; 

దొలుజవ్షంబుళ చేసిన 

కొలయును బు్టంబు కట్టకు దుపక ఉపో నే. 23 

టీక కొల = పొపము, కిట్టికడుపక = నిర్బంధించి ఆ యా కృత్యముల 

ఫల మమళభవింపజేయక, పోసే = పోవునా 

క. చనుచో వాకిటి పెద్దలు 

ని వెర్తున తేచి రాజుగా కట లేచే” 

7 6పాతంభూతు లెస్స పంకించి యతండడు 

గకయునొకండు సెప్పకయు మునుపు 

బవసఫంద్లు దిగిన పరిగ స్వస్నృముగన్న 

చెతి నొసయి వెం పజుదుటొప్పు”), (ఆము, క-27%) 

“స్వప్పృముగన్న నెటెగ = ఆక్షస్మిశము గాననుట,”___ సంజీవని 

“మనస్సున కెవుకలేకుండా కలరానియ స్తే చాకపకలేక కామముకలుగ దను ట 

సరికాదు. కలవంటిది కాదు కామము. _కామమును మనసునిరోధింప వచ్చును" కల 

నట్లు నికోధింప వాదు" పాళంగధమునీకి గలుగు కామము కల వంటివే యుగుచో ఆది యని 

వార్యమగును. అప్పు డాకేని పగసతీవిముఖకే భంగమగుము. కావున కలి. పాఠము 

గావ్యూము కారు. పూ, ము, నను, తంజ. ప్రతులు నాలుగి2టిలోను గూడా కక ల్ల” 

పాఠమే యున్నది. కల్ల చెప్పుట మనసుకు లోబడిన పని. ప్రయత్న పూర్వకమగు 

కృత్యము. కామమునట్టిదే. 

* శా. పొ. “ఊఉ న్నే” 

పూ ము, నను, పెక్కు వాాతపికతులలోను, “పోశే అను పొఠమున్నది. 

బా. శం. అనువాదమునన్సు *కట్టి కుడ్పుకపోనె కర్మబంధములు” (8.172.) అని 

యాూన్నది, కావున నదియే సరియైన పాఠము: 

పోవున్వే వు లోపమువేత *పో నె యనవ్చుచున్నది- శా, “నీ కా ర్యార్థ మె పూని 

త వెచటిశేనిం గొంచుపోచున్న వాడో.” (కళా 8-88) 

స కా సాొీరాజు గారిటలే'రే! యని కొదుకుచు, ననలేకుండిని (కొదుకు 

చుకా = నోరుకడంబకుచు? అని పొ, టీ) శొతుకుచు పాఠళాం, 
ఇక 

7 ఈపద్యమునకు శా స్త్ర్రీగాయ వాిసిన టీక “చాలా పొరపొోటుగానున్న డీ, 



త) సుబుద్ధి ప్రబోధము ౧౬౭ 

యని కొదుకుచు నన, “లేకుం 

డిన నే మాయె” నని మందటిలం బల్క్ తగ౯. వళ 

టీక. _. వాకిటి చెద్దలు = పాూజారఫ్రు కావలి పెద్దలు రాజు గారిట లే కే_అని $ 

= 'సంకో కొదుకుచుకా అనక = సంకోచించుచు, అనగా*.--మందటిలకా పల్కి 

చమడగునట్టుపలికి (= లేకపో తేయేమిః పరవాలేదులే, అని) 

న్స సిక పువ్వు + బత్తు కావికి వెంట బడు కంట్ల 

రంకె మాగథ స్తవము గాల 

గడింది రాయకుమార గండ పెంజేరంపు 

రవళి కంచుకిలోక రవముగాలణం 

దల చుట్టివచ్చు దృగ్ధాళథళ్యప్కభ 

లిరువంక వేయు చావుకలుగాయ, 

నలుచెస లి మెట్లు గొలుపు దేహాచ్చాయ 

తలల దో /యయ రాని బలము గాల, 

నీ, రాజసంబునం గమ్యాంకరములు గడచి 

యనరిగె నపుకు జగ న్మోహనాంగవిజిత 

రాజరాజకు మూర సారంగభరు కు 

రాజరాజకువూర సారంగభరుయు. 3A 

టీక. జగన్మ్నోవా. ధరుడు. = జగన్మోవాన = లోకమును మోపొంప 

జేయునట్లి, అంగ = శరీరముచేత్య విజిత = జయింపబడిన, రాజరాజకుమూరవ= (5 బే 

ఆకావలి వారు, ఏమియునన లేకయే యుండినయెకల, మరి సొరంగధరుడు 

“మంద టిల బల్కు? వలసీనపనియేమి?ి ఏమి యునుండదు. కావున ఆ యాన్వయము సరి 

కాదు. మరియు కావలివాండు ఏమియుననలే కుండుట కు కొరణము “సంకోచము” 

కాని “నోరు తడంబడుటి కాదు. 

కొదుకు = 'సంకోచించు, అనుటకు, 

క. “తనకు ననిష్టంబగునోో యని కొదుకో-కంక.? (న భూ 8-58) 
ఈ కొదుకుట - కొతుకుట, TO doubt, hesitate, pine” (చాను) 

+ ౯. సా. తెత్తుందావికి” (కుత్తుతావికిఅని పూ, ము, *ఎత్తుతావి 



౧౬౮ సారంగధర చరితము (ఆ. 

రని కుమారుడైన నలకూబరుడును, _ సారంగథువండు = చందుడును. కలవాడు 
(అనగా __ నలకూబర చందు)లవ లె ఆంద గాడు) అయిన, రాజరాజ కోమార సాకం 

గధరుండు = రాజ రాజుయొక్క కుమారుడైన సారంగధరుడు = సిగ పువ్వు కెత్తు తా 
వికికా = సీగకుచుట్రిన వూలదండల సువాసనకు ((సరముశెత్తులు దండలు సరుల 
నంగ, నామ భేయంయిలగు. బుహ్పదామములకో అం. సం, స్టా 29) వెంటయడు, 
కేంట్ల రుం కృతి = తుమ్మెదల రుం కారము. మాగధ స్తవము కాగకా = స్తతిపాఠ 
కోల పొగ ద్దకాగా, కడీయి.. ,రవలి,_*క డింది రాయకుమార = వీరులయిన రాజ 
కుమారులకు (యః A king, prince Tt is a coruption of రాజన్ ఆనీ.) 
గండ = మోడు అను విఫోదుచి చిహ్నమైన, గండ వె పెండేరంప్రు రవళి = కాలియంచెయి 
క్కోశీబ్దము, కంచుకిలోకరవము= అంక కప్పురప్ప కావలివార్మడ కటేకలమయు, కగక్ష్యాం 

అను ఫూ, ము షా. తప్పని కాబోలు కా త్రై గారు “ఎత్తుందావి” అని సవరించినా 3. 
సవరణ సరిమయైనదికాదు *ఎత్తుతావి” న. త, కానున ను గాగమ సంధివేయుట తగదు. 
ఇ స్తేవారు ఈకొడుకుంబరిణయము”_ (౧-౬౧) “కొప్పుయంగహ్ప డాలు” (౨-౭౧) అని 
మరి శెండుశావులలోగూడా ఈ సంధిని చేసినారు. 

శగూా.టీ.-కడింయది = గొప్పయెనటువంటిి రాయళువూర = సారంగథరుసి 
మొక్కు గండపెండేరం) = బిరదుటందెయొక్క, రవళి.” 

(౧) రాయకుమార _ గండ పెంజేరము అని, వష, తత్సురువమా? “రాయ 
కుమారయిల్లు.? “రాయకుమారయన్న '; 3 “ రాయకుమార ఇ పెండ్డాము అని వ త, 

చేయవచ్చునా! శేవల సంస్కృత శబ్దము వికృతిళష్టముతోడ. సమసిం పదు.” (చా. 

సమా, శి.) 'కావున “కుమారి శబ్దముతో “గండపంజేరము” ను గుదిగూర్వ్పుట 'సకి 
కాదు 

(by) కగొప్పదియైన _ రాయకుమారుని (వాసారంగ ధరుని) యొక్క _ 
బికుదుటందెరవలళి_ కంచుకిరవము కాగా, సౌరంగధరుండర్ గి సనురనన “ఫాం 
దర్యవతియైన _ రాజతనయాని ఫౌర్య (= సీత) తనకు సహచరికాగా _ రాము 
డరణ్యమునక గను” అనుటవలె హాస్య భ్ "జనము గానున్న డి. 

(6) పద్యమునగల, సికప్రవ్వు కత్తులు, నేక) కాంతులు, దేవాచ్చాయ, 
అనువానికడ'చెప్పక, ఒక్క. “గండెపిండేకముి కడ మాత ము సారంగధరుని యొక్క్య_) 
అని చెప్పుటవలన, పువ్వు కుత్తులు మొదలైనవి అకనివి కావనియు గండ పెంజేకము 
మాక )మే ఆతనిదనియు "నొక విపరీతాగ్గమేక్సడు దున్న డి, కావున ఫూ, టీ. 
యన్యాయమాక్షము సరియెనది కొద్ద. 



౨] సుబుద్ధి ప్రబోధము ౧౬ 

తలచుట్రివచ్చు = తలచుటును వ్యాపించియున్న (= వికాలమ్ములెన) దృక్ 

ధాళభళ్ళ్య పొభలు డా -సేతుముల థధళధళ కాంతులు ఇరువంకకా = శెండు-వైపులన్కు 

చేయు; చామరలు (చామరమూ, రూపా౦,- “చామరి) కాయగక- నలుదెసల్ = 

'నాల్డు దిక్కులను) మిటుమిట్లుకొొలుప్రు = మిటుమిట్లుకొన జేయు, దేహ'చ్చాయ, తలం" 

దోగీయయరాని = ఎడబాయరాని బలముకాంగకొ = సీబ్బందడికాగాా రాజనంబు 

తత్త్వ పేమనగా! _. “కడింది రాయకుమారగండ _ సెండేరప్రు రవళి అని 

'సరిమైన విభొగము. ఉండ) శబ్దము కన్నడము “మగడా అనియర్థము, 

(by * మారు రాయరగండ ెండేర మణి మ 

శీచి కంఛోలిగలయ నావృత్రములగుచు.” ౫ (మను, 1-19.) 

ఓ 
యారు... కేక మ అశ్వపతి గజపతి నరపతి అనే ముగ్ద 3 రాజులకు ' 

మగడెనే = వికుదుగల కాలియండె యొక్క,” అని జూాలూరివారి త్ర 
గోము అనంద మద్ర [30 

(జై “ఎం కెంబరగండాంక లా యకులధృతినిక్ళంకా. ౫ (వసు, క-187. గి 

(ఎం తెంబరుండనెడు రాజునకు మగండవు ౫నుక నెంతెంబనగండం డనెడు 

వీఠుదు గలవాండా అని వ్యాఖ్య, 

(8) “౫బ్బిమ్నా కుమారగండ = “పెండారంపు 

జిగి పదాగంంబువైం జెంగలింప,” (విజ, 1-86) 

బబ్బి, బిగ్ ఇ గర్వితులయిన మన్న రాకొమరులయుకే జే (యని 

శతెలుపుటకై బిరుదుగా ధరించినట్టే యందెయొక్క_ కాంతి అని టీక. 

రాజదో)వారగండి, . “ఆభయరగండ _జగనొబ్బళండి, ఇండరగండి, | 

“రాయకునూరణ డి అనునవి బిరుదుపదమ లు, విరుదుపదములలో  సమాసదువుత 
వన్ 

ననా on 
1 ఇజాజా/ 

ఇ. మూడో! £ కాలా న ననన ఆ 

"లేదుః 

క, కగండండు శంభుదోంవార 

గండయడయు మహీ నన్యటైవగ ౦డరులకుందా 
అలల లాల నాలా రాజ Hr err rT po 

మిందందగు సరళదుయ 
prada ree కళ్ళ Deiter sare కశక TA ఇ 

ర్స్ వ నిన్న దిరింపం 

లర ధీరో త్తీమగండ బిరుద (వరస- ్-167) 
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౧౭౦ సారంగధర చరితము 

నన్ = రొచకీవితో, + కత్యాంతరములు = హజారనులు కడచి = దాటి అరిగాక్షా= 

పోయెను, 

—: చిక్రాంగివలపు :--- 

గీ, అంత నొక కాంత యరుదెంచి యతని గాంచి 

సరగ జని “యమ్మ సొారంగధరుండు వచ్చు 

చున్న వాల డని దెలుప న య్యుత్పలాశ్ని 

కోరుూ లీజేజె నని మెచ్చుకొనుచు నపుడు. వ్రజ 

ఉ. కంతుడొ? కాక యారజని కాంతుండొ? లేక[జయంతుండోయితం, 

జెంకవిలాసన మెంతకళ 'యంతమయొుయార మటంచువిస్పృయా 

(కాంతమనంబు* తోడ. బులకల్ దొలశకా గనుజెప్పవేయక 

కాంత మహాభిలావం దటకాపడి చూచెయసమారశేఖరుకా 3౭ 

టీక కంతుయడోో = మన్మథుడో రజనికాంతుండో = చందుడో, జయం 

తుందో = ఇందునికుమారుడో; ఎంతేవిలాసము ! ఎంతకళ 1 ఎంతఒయారము (కం 

1 వూ. టీ. “కమ్యాంతేరములు = లోయ్యళ్టు. 

వ్యవవశరమున “లో గిలి- లో గిండ్డు-లో గిళ్లు అనియే గాని “లోగ లి-లేగండ్లు- 

లోగళ్లు) అని వినబడుటలేదు. శ, ఈ కర్త “లోణిలి. లోలలి యొక్క రూపాంతరమ్ము, 

(వాడుకయందిట్లు కనబడుచున్నది కాని దీనికిదగిన (ప్రయోగము చిక్కినదికాదు.)' 
ఆన్నాడు. అందువల్ల “లోగిండ్లు? అంటే యెక్కడ (గామ్యతాదోవము తట స్థించు 

నో అన్న భయమున ఫూ ట్ర వారు లా గళ్లు) అన్నారు. పొపము, వారికి. (శ 
రృ నిఘంటు భాహిపరిచయ మేగాని వ్యవహార భామతోను - కావ్య(ప్రయోగముల 
తోనుగూడా - పరిచయముతేళ్కువ. “లోగిలి కావ్యములం దెల్ల కలదు, 

(1) “నికర ణమొష్పు లోేంషిలియన.* (అం. భా, 2.23.) 

(2) “నీ లోేణిటంజేర్ననే యుఛయలోకనుఖంబులు నన్నా (బెం దినక్షా ౫ 

(ఊ-వారి, 1.64) 

(8) “౦కి చిత్రాంగి లోగిటిశేలవా లె. ౫ (నవనాధ_ ఫు, 29.) 

నె పా-శ్రాంంఎావస సంతుండో, $ 

€ a ట్య * “తో సపులకస్తనియై” అనీ క పా, 



3.] చితాోంగీవలపు ౧౭౧ 

తునివలె విలా సవంతుడనియు, రజవి కాంతునివలె కళానిధియనియు, జయంతునివ లె 

ఒయ్య్యారము కల వాదనియు, కీమముగా అన్వయము.) విస్మ,..బుతోకా = 

మనస్సున ఆశ్చర్యము నిండుకొనగా. 'సపు,+.నియై = కుచములు ఫులకరింప గా 

అక్కాంత = చితాంగి కుమార శేఖరుకా = యావకులలో మేటిమైన సారంగ 

ధకుని. మహాభిలానకా * తేటకాపడి = న. - న 

కను ఇప్ప వేయకచూ చెను. 

న... చ. ఉగుుకుచడెంద మతము RA ణి A: oa Re 

+ విరవిరవోవు నారి గొని పెన్నెటీ గౌొజ్జగతూపు చేత ₹న 

చ్చైకువుగం బొంచి కంటికి దిసింపనివాం డపు జేసి యాన్చింటో 

సురసుర సుక్క మెత్త నగుచోటనె గుద్దలి వాండియాం గదా, 

 టీక..-ఉఊరుకున = (గొప్పకుచయులుగల) ఆచి తాొంగియొక్క్య., చెందము= 
చిత్తము, ఎంతమృదువో = ఎంత మె త్తనిదో, మలీ. +కంటికి దిసింపనివాండు = కం 

టికి కనబడని వాడయిన మన్మథుడు= అతనుడు- (కంటి కాగనివాడు* అత్యల్పుడని 

సారస్యము, అచ్చెరువుగకా తియ్యని: తుంట వింట నే = కమ్మని చెరుకుగడ ధనువు 

*ప్టూ, టీ.--*ఠట కాపడి = తొటు)పడీ.” 

తట కాపడుటి యనగా 'రిచ్చపడుటి గాని - శొటు9పడుటకారు. తొ 

టు9పడుట = తడయబడుట. (చూ. శ. ర) 6ఆళ్చర్యమును జెందెననువమూట 

కరమ, తట కాపడెననంగ.? (ఆం. భా. 8-101) “తటకపడుట. To be 

surprised” (బౌంను.) శ. ర. కర “తట కాపడు = చేష్టలు తక్కు? అని 

యర ము చెప్పి) ఆందుకీ పద్యము నే యు దాహారించినాడు, కావున పూ. టీ. సరికాదు" 

+ శ:పా. (విరవిరయోవు. ధాతువు “విరవిరవోవ్లి గాని “వికవిరం 

బోవు) కాదు. 

 సాశాం..._(యచ్చరమున! బెంచి చచ్చియును చావని వా(డవు డేసియాశ్చి 

(“విరివి గింటోవు'-అని యొక పాఠము, అర్జాంతర చమత్కారము లేదు గావున గా)స్యా 

ము కాదు .) 

+ ఫూ, టీ,__“దిసింపనివాయడు = అంద గింపనివా6డు ౮ 

“దఏిసీంచు అను క్రియ, నిఘంటు వులలో లేదుగాని, లోకవ్యవహారముసనున్న ది. 

కొన్ని కావ్యములందును ఉన్నది? కొని, ఆక్రియకు “అందగించు? ఆను నర్గములేదు 



ద్రిఆ సారంగధర చరితము fe. 

తోచే (“తియ్యని అనుటచేళ, ఆధనువు ఆనంద దాయక మైనది గాని బా ధాకఠయమె 
నదికాదనిన్ని- “తుంటి అనుటచేత, అదియును తునుకయీ గాని . సమగ9నుయినది 
కాదనిన్ని, అట్టి. యాయుధముతో నొట్టుట అ చ్చెరువుగ డా యనిన్ని, సార 
స్యము, విరవిరపోవు వారికా కొని = తురతురలేచిపోవు తు మ్మెదలబారు వారిగా 
గ్రహించి (ఒకటి జాేర్పడక విరవిర విరిసీపోన్రు చారి అని సారస్యము ఇన్నెఅి 
గొక్టల తూవుచేతకా- * వె న్నెచీ=గొప్ప కలకట్టులోని, గొజ్పంగినావు చాణము 
చేతనే (ఊలాత్ఫునువయిన ఫృున్నుముతో వే అని సారస్యము) పొంచి = చాటుగా 

నుండి కనిపెట్టి, సురసురసు9క్క_కా = మిక్కి_లి సోలి పడిపోవునట్లుగా, వనీ =కొట్టి, 
అర్చికాపో = సీంవానాదముచే వెను, __ 

6 మెత్తవగుచోట తి గుద్దలి వాడియాంగదా'. (ఇదిలోకో కీ) భూమి మె త్ర 
గా నున్నచోట గుద్దలి చాలవాడిగలదియై “తెగునుగదా! అశ్సే చితౌ9ంగి మనసు 
“ఏమిరా నీకంటికి వేను దిసాయించడంలేదా). అని వ్యవహారము. అంటే, 
“నీకంటిక్రి న్లేవూక్ష లెక్క. గా కనబడుట లే దా” అని యర్థము, “దిసించు వకు "దిసా 
యించు* వ్యావసోరిక రూపము... ఇళక్సే వారించు- వారాయించు భరించు 
భరాయించ్యు పరికించు, పరకాయించు. *దిసించు? న కొక్క ప్రయోగము, __ 
చ. “తెరవరు ళెనయట్టి పరడేళ మహీసురు లర్థవాంఛం ద 

త్పురమున కేంగుజేర వెచదోస్యవబలం బచరించి వారిని 
ర్భృరగతితోడం గూయుల దమబాంపండె గి ల్చెనటంచు. గాంఫు ల 
చ్చెరువడదో “వాదుకంటికీ దిసీంతు ౭ వీ) రని యాతండుబ్బునక. (శుకం. 9.489 ) 
* వూ టీ... “పెన్నెలీ = నొప్ప, గొక్జగతూ ఫు చేతా? 
“(పెను £ వెత) వెన్నిజి = మిక్కీ. లిగొప్పి  అనియర్గముశెప్పుట సరి కామం “నెత్తీ” కి (గొప్ప? ఆను నర్ధమున్నను ఇక్కడ పనికిరాదు. చితౌంగి చిత్తము చాలమృదువనియు, ఆందుచేతే నే వదనుడు అల్పములు- అసమగ9ములు- అంద దుకులు వెన సాధనములతో శే స్ఫుక్కివడగొప్రైననియు శ్రని చప్పుచుండ గా, ఫూ, టీ. కర్తలు మిక్కిలి గొప్పచాణముతోకొట్టినట్టు చెప్పుట యేమిసబబు? 
“పెన్నిణి = గొప్పతేలకోట్లు? అనునది ప9కరణోచితమయిన అర్ధము, (క ఇర Hair, tresses’. చాను.) 
డ్ “గండఫలకామృత భాను కిలాతల౦బులక్రా, చేనుతు జార రూత్ గొను నిద్దపు పెన్నెతి తీవ జొొంపముల్.? (వసు. 2.61.) 



౨.] చితా?ంగి వలపు ౧౭౫౩ 

మెత్తనైయున్న కారణమున, -తేను వేలేని .అకేనుడు, అరగొర భనుస్నుతో , విరవిర 

బోవువారితో, ఆమె కలలోని మెత్తని, ఫూవునేబొణముగా చేసి, సొక్కిపడ 

గొట్టి తనపరాకిముమును ప్రకటిం చెను. [ మెర్తవడని చిక్తముల్షై ఆతనుని పరా 

కరము మంత 'తెగువగా పనిచేయజాలదని - ఛానము. ) 

క, ఇంతంతగాని తమి న 

కాంతామణి యట్టులతని. గనుగొని మణిపీ 

శాంతరము డి యతం డ 

ల్లంతేట రా వాక్టమగ్నయె తనలోనళ్. కి” 

ట్రీం.__కమిక్లా = మోవాముచేత, మణిపీశాంకరముకొ డిగ్టి = రత్నా లపీట 
CT, ను 

నుండి దిగి, వార్ష మగ్నయై = ఆనందమున మునిగి పోయిన దై 

క, *4సారంగనయన తన మన 

సారంగను గాగిలించి యలరల నపు డా 

సారంగధరునిం. గూర్చండె 

సారంగధకుం డటంచు సాచెం గలం, రోం 

టీక. సౌరంగధరుండు = (జింకనుచేత ధరించువాడు శివుడు తేన 

మనసారంగను = తనయొక్క. కోరిక తీరునట్టు, కౌంగిలించి, అలరయగక్రా = అనం 

దింప గా, సారంగధరునిజా, కూర్పండె = = కూర్చశపోనచా అని, సారంగ నయన . = 

(జింక కన్ను లవంటి కన్నులుగల) చిత్రాంగి సారికా = మూటిమాటికిని, కలం 

గుజా = శీళ వళ పడుచుం జ్, 

ఆ. వ, బార వీని మోహనాకార* శేఖ లే ' 

మారు మాబు, వారికుమారు మాటు, 

ప్ర్న్సి కన్నుదోయి ఏ౭ిదమ్మిత్ గలతీ 

శేపు మాపు బాపు! శేపుమాపు, రం 

టపా, ము, నను, కొన్ని వాతపితులలోనుగూణాలేదు, 

షకా,సా..- *“శేఖవేమాటువూరు వారిగమారుమాటు.) ((చేమాటుక్రాకపలు 

మాఆును, మౌరుకా, హారికుమారుకా, నూజుజా = తక్కు_వపబుచును.! అని, 

ఫూ, టీ.) 



౧౭౪ సారంగధర చరితము ఆ. 

టీక... వీని = ఈపసారీంగధరుని మోహన అకార శేఖలే = మోహామును 

గలిగించునట్లి రూఫులోని శేఖలే, మారుమాటు = మన్మథుని పతి (అనగా సమా 

నము వారికుమారు మాజు = ఇంద్భ్ఫుని కొమరుడైన జయంతునికి ప్రతి. (రూపు 

లోని రేఖలే మన్మథ జమంతులకు సాటి యనుటబేత "ఆతని సంపూరక్షరూపవెభవము 

నిరుపమానమని భావము. వీని. కన్నుదోయి, బాపు = శారా! నేఫ్రమాఫు = 

ఉఊదయిమును- సా యమున్వు ( రేలుంబవళ్ళు = అన్నమాట) విరిదమ్మితొగలతీరు = 

వికసించిన కచులములమొక్క_యు, కలువలయొక్క_యు సోయగమును, ఏపుమాపుకా 

= గర్వభంగముచేయును. (ధిక్క-రించును) పగలు కమలములను - రాతిఫకలువలను 
మయ టయ మ 

అని కీమముగా అన్వయము, = 

“ఏప్రుమాపులా'. సామ్యవాచకము'--- 

“స్పర్ధ లే జయతి ద్వేష్టై దువ్యూతి ప్రతిగ గ్థతి . 

ఆకో9ళ త్యవజా నాతి కదర్భయతి విందతి. = 

తస్యచానుకరోతీతి శబ్దాః సాదృళ్యవా చ కాః 

ఉపమాయామి మే పో క్రాః కవీ నాంబుద్ధిసాఖ్య దాః” = దండి. 

బాలం కార సరణినిబట్టి.. “మారుమా టు, (వారికు) మామ మాటు' అని యుం 

డవలెగాని “మాటు మారు- మారుమాటు అని తారుమారుగా నుండగూడదు, అది 

యట్టుండ గా (మాటు అను అకర్మకక్రయకు “తక్కు_వపబుచును” అని'సకర్మ కొర్గము 

"చెప్పుట తప్పు. ఆసలు పద్యుములోని “మాలు?! విశేవణముగాని క్రియుకాదు'* 

క్రిియుయనాకొనుట పిమాదము. అక్తియలఅకర్మకమో సకర్మమోగూడా గమనింపక 

టీకవాాయుట సాహసము, 

“సూజు'ను విశేవణముగా కవులు వాడిన విధము తెలియుటకు కొన్ని 

యు దావారణ ములు == 

(1) “అమేయపరాక్ళమ నీకు. చాండన్రల్, మాజి (భి. కర్ణ. 8_10.) 

(2) మామని మాటు పౌగర కుమారునిబట్టము గ క్రై నోయనక్రా.' -(శళాం,8-12) 

(8) “కుండెనమాటునోరు, వసిగొయ్యలదండులు పండులు ” ( జేం, పం, 8-224) 

మైశప్టాలంకారమును తలపించు మరియొకర చన. 
“నూగ్రశొరిరాప మహిమాస్పదంబున 
మారుంబోలుం గహూచిమారుంబోలు, 

వీరవైరిఫయద వికమ క్రీడ గాం 

తెయుయబోలు, చైనతెయుబోలు, (దశ, చరి, 42.) 



౨). చిత్రాంగి వలపు. ౧౭౫ 

సీ చక్కా సోగయె ముక్కు. కోశళురు పె 

ట్రినరీతి సంపెంగ కుక్కు డె౫డ, 

లచ్చియన్నకుం దమ్ములకును వాదులు పెట్టి 

7 కలకల నగు మోము కళల నీన, 

కండెము టల్ బల్లూండలు దాఫింఛి 

నటువలె నెగుబుజూ లతిశయిల్లం 

గమ్మిం ద్సినలీలం గనుపట్టు నెమ్మేని 

మిసమిస ల్క-_డు మిణుమిట్లు టు +*గెలుప, 

ft కా పా కళకళ నగుమోము.) (కలకల, ,.? పూ. ము. సా 

సవ్వుటయందగుధ్వనికి అనుకొరణము “కలకలి గాని “కళకళ? కాదు. (చూ. 

శ. ర కలకల Aloud. కలకల నవ్వుట tO laugh heartily or aloud. 
(చౌ9ను.) “ ఎవ్వరొకోయీ, పితికిశనమింతయలవడ(, గజపిన చారనుచు కౌరి 
కల కల నమ్వెకా?” (భా, ఉద్యో. లి. 51.) 

“కలకల” అను పొఠముతేప్పని సంస్య_ రలు “కళకళ” ఆని సవరించిచాయి. 
సరికాదు, (లకారమునకు భీ కారము వాడుట అరవసంపీదాయము. కా స్ర్రీగారు 
గూడా “ఆముక్త (ఫు, తిరి లో “మద్దెలి ను “మద్దైళ) ఆని ఆరుమాసా 

లన్నారు*= క్, పా, ను బట్టి వావీళ్లే వారును “కళకళ. అనియే యచ్నారు. 

ఖీ పాొాఠాం౦. =. “కీల్యా_ండ.) 

తీసా పా... మిణుమిట్లు నొనంయగం? 

చేని మిసమిసలు, మిణుమిట్టు కోలుపునుగాని, కొనవు. మీలుమిట్లు కొనుట 

యన గా అత్యంత కాంతిని చూచుటచేత దృష్టి చెదరుట .= 

“కనులు చెదరంగ -జీకళ్లుంక 9 మ్మెననుట : 

కలరు మీణుమిట్లు గొ వెనన * (ఆం, భౌ, 8.109.) 

“'మిరిమిట్లుకొనుట- 70 be dazzled దృష్టి చెదురుట.? (చాకు) ఏతా 
పతా మిలుమిట్లు కొనునవీ కన్నులుగాని, కాంతులుకావ్వు కావున "శా, షా. రప్పు+* 

పూ ము, నను వాతపితులలోనుగాడా “మిబుమిట్టుగొలుపీి అనియే. యున్నది. 

వాసిల్లే వారు ఛా ఉపూ. సే గహీంచినారు, 
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గి నకుగుల బెడంగు పహాంసల సాన గొల్పం 

జెలగి యమ్మక్క_ *యొకట నొచ్చెమ్ము లేక 
నిలువ్రసీరునం బుడిన ట్రలరినాండు 

"వేయు. గన్నులు వలయు. బో వీనిం జూడ, రోం 
టీక, ముక్కు, శైకోేకు ఇట్టినరీతిక్రా = తలకింందుగా శాడ్కి కట్టబ 

డిన నాగలివలె (ఉండి) సర వంగ సెక్కు కాకా చంపక స్రవ్సము యొక్క_రీవిని తెగ 
డకా=నిండింపగా, (తెగడు ౬ ఉపమా వాచకము.) తీలకి)౦దుగానుండు నాగలి ము 

సిక్తా, పొ,--*ఒక్కుయొచ్చెమ్ము. (ఒకు నొచ్చెమ్ము” ప్రాయము తంజ, 
పంతులు.) 

+ సూ, టీ. “కోచపేక పెట్టినరీతికా = నాల్లోటి చాలుకలెచ్ల ౫ 
ముక్కు_ను వాగేటి చాలుతో పోల్బుట ఆపక స్తము. అసలు “కొ కేల 

వాటి చాలు” అనుకే రప్పు, బ్రాను “గేకీత అనగా చా గేటిచాలు, 
The plough share కో పేర పెట్టినరీతిగా వండే ముక్కు. A long sharp 
nose’ ఆన్నాడు. శాని, కోెరీతను గోేకీరనుట; గోటీక కా చనాగిటిబాలు; 
అనుట పొరపాటు. అపొరపాటుశే మన ఫూ, టీ, చెద్దలు గ౦ిహీంచినారు, 
ఆదివారీకల వాటు. 

(8) “కేశేకు = దుక్కికి, బోన్రనప్రడు గాని దుక్కీ_రైమై , నురలివచ్చునపుడు 
గాని మొందుగా కాండికి తగిలించిన నాలి» (క. గ) 

(b) “కే చేరనంగను గొజులు విపర్యయ 
బద్ధలాంగల సంజ్ఞ,” (ఆం. భా. 2.852) 

(6) “మి చ్రైన యెర్దులమెడకాండి మందం 
నోపేకువైచి.” __ (పరమ. *7_8628]) 

(గ “అడునుదుక్కి యె యాముడి కరుగు దెంచ 
నాలికుడొక్క డు తన్న గరాక9 యుండు 
చేతి యుగ్గంపుం గుండతోం జేర్గకోల 
తోడ నాయంటి కోటేకు దోలుకొనుచు.౫ (పరమ. ౫ ఆ 

(e) “అరల (బటి చెడ్డిమడియల్ ములుంగోలలం- బూనియెడ్ల రో 
పేకలు వైచి దున్ను టకు నే, 18కోోండక్రు సౌలివచ్చినక్రా-.)? 

(చేం: పంచ. 1.84817/ 
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సంపెంగ పువ్వును, ముక్కు_నపోలియుండును ,..-లచ్చి- అన్న కుకా జు చందు సికిని, 

తేన్ములకుక న పద్మములకును, వాదులు వెట్టి = లోపములారోపీంచి, కలకల 

నగుమోనము=ాక్ఆకలనమి పరిబా సీ చునట్లి మొగము, (కో మెంళము చందు3ని కంకేను= 

కమబముకంటెను సొంెనదని భా. “కొలకలనగు” ఉపమావా-చకము, మరియు, 

అ ముఖము అన్నదమ్ములకు (వాదులు) తగాదాలు వెట్టి కమాపా చూచునది యని 

చమత్కారము.) ,కళ లనీనక్రా = కాంతులను వెవజబుచుండ గా. ఎగుబుజాలు క 

ఈన్న రము లైన భుజములు, [కండౌముల్ తిరిగి = వ్యాయామ పరిపాటి బేకే- ముఖ 

ములు గట్టెపడి, (కండలుతిరిగి - అన్న మాట) బలుళొండలు * తౌపీంచినటున లెక్షా = 

పెద్దకొండలు స్థాపించిన విధమున, ఆతిశేయిల్లకొ = ఆగ్బలింపశ్యా (గరి శేంఫులు 

మూ ప్రులు,” మనుచక్మిత్రే, ) 

కండెనుల్ తీరిగిన కబుజాలు. బహువచనముశకొనున *బలిసినమై యనుట 

తప్పు బహువచనక రకు ఏకవచనకి) మువాడుట ఆరవనంపదాయము. (“నిండా 

జనాలు న్రండి ') డానిశేమిగాని, కండెయుల్  తికుగుటయనగా బలియుట కాదు; 

కండలు గట్టిగా నేర్పడుట, (Formation of Muscle) చూ, క్ల ర. కకండేను 

A collop of flesh or sinew.” (బౌను.) 

ఈ సూ. టీ. కౌపించినటువలెకా = (కొండలు) మలిచినట్టుగా. 

తాపీి౦ంచుటయానగా కులుచుట కాదు. *తాపించు, *మలుచు ఆను కి)యల 

భీన్నా ర్థకములు- = తాపీంచు (వ. స్థాపించు) నేలకొలుఫు. ఆశగా ఒకవస్తువును. మరి 

యొకవస్తువున నిముడ్నుట (=ఖచించుట,) తాపించు = శౌప్రు= తాచు. 

ఏమా, శ. ర.) *తాపుట TO క sticks, set precious stones.” (చాొను-) 

ఫీ. “చాలార్క్య_మనిరమెడు పద్మరాగము తావె 

నొకతాత కంచినాయకుని వాఖి? (వార, పీఠిక, 100) 

క. “సురుచిరపల్లకరుచి సుం 

దరతనువగు సీతంగదిసి దశముఖుం డొ వ్చె౯ా 

బరంగలోంల గాంచన కాం౦ంచికా 

"'వెరవ్టున 6 బాపించియున్న నీలమునో లెక"? (ర.ఆర.కాం.) శర. 

23 
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ఫే కమ్మితీసీనలీలకా = కమ్మెచ్చునతీసీన బంగారు తీగవలె, కనుపట్టు, నె ష్మేని 

మిసమిసల్ = (సెటీ- మేని) సౌగైైన. కీరీరయుయొక్క_ కాంతులు మిజుమిట్లు 

కొలుపకా = చూపును చెదరజేయగా - బడుగుల బెడంగుకా అడుగులు పెట్టి నడచు 

తీరు, వాంసలక్యా ఆనగొలుపక్రా జా ఆజ్ఞాపింప ౫-) (అఆనకిొలుపు ఒ ఆపమావాచ 

శము) అమ్మక్క = కరా, ఒకటకా = = వ్రవిషయమునగూ డా, ఒచ్చెమ్ము లేక = 

లోపములేకుండా, * నిలువునా శరీరము. నీరునకా - పండినట్టుజ నీరుపోసి "పెంచిన 

విధముగా అలరినాండు = జఒప్పియున్నాడు; వీనిజూడకా - వేయికన్నులువల 

యుకా (=శండుకోన్ను లు చాలవని ఫొ.) పో (నిశ్ళయార్థక్రము. చూ. పౌ, 

వక, 22.) 

(మలుచుకుి ఆనా, ఒకవస్తువును దానియాకతినుండ్ మరియొక యాక్చృతి! 

మార్చుట. = కమలుచు = తటీమెనంబెట్టు; జాతిని తొలుచు” (శ ర “మలచుట, 

To chip. to cut stone with a chisel, to engrave a stone (బాిను-) 

వః, మలచినరాలయందుం గుసుముంబులు వోయల మింద వెన్న (డేలా 

ఫలమొకనా (డు గస్జునను పల్కదియెవ్వండు నమ్మినవాడు.” 

(శం. చై « 170°) 

చ. కమలచినం జాలుంలగాక మగమానిసీ రూఫులు కొలకైనం జే 

క్యూలు ప్రులకింపయజేసీ యిదిగో వలపీంతుము.” = (రామా, 2-88) 

గ్ల, “మంటి నైనను లింగంబు మలిచికొొలుడు 

పేడ నైనను లింగంబు సెట్టికొలుండు*! (ఫీము. 8-102.) 
ఫొ. టీ.__కమ్మికాతీసీన లీలక్రా = కమ్మచ్చులో కమ్మిదివిచిన తేజన్సుతో” 

ఇక్కడ “లీలక్రా? అనగా “'విధముని అని యర్థము గాని, 6 తేజన్నుతో? అని 

శాదు, కమ్మి = దివిచిన [(=లాగిన) తేజస్సు” అంటే యర్ధ మేమో “పెద్దలు పరిశీలిం 

పవలె, 

* పూ. టీ, నిలువు నీరున( బంఢినట్టు = మానిసి పిమాణప్పు నీర్లునిలిచిన 
చేనిలో వెరుపండినరీతి గా.” 

ఛూ. టీ. వాకపితిలో కనిలవు, ,ఎనట్టు- అనగా మనిపిపిమాణము నీళ్ళు 

నిలిచినచేలోనున్న మెరకు పండినట్టుగానే _ ఆలరినాడు అని యున్నది. *మనిషి” 

1 కాంతి గారు “ఆము క్రి (ఫు, రతి.) లా లే 'మలుచు ఖో అత్సము . తప్పుగా 

ఇెప్పినారుం 
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ఉ. *తీరయి మల్చివేసినగతి౯ దొడలున్నవి శొమ్బులోని వి 

సారను చెప్పరాదు బలుచల్పు నదల్పునుు పాలు గాబలునాె 

రౌర! మొగము చక్కందన మన్ని య టుండల నిమ్ముుఏని యొ 

య్య్యార నెలకు సేయునహాహో ! 'యనుచుక్దలయూూః చుసా రెకు౯. 

టీక. తొడలు తీరయి = సౌగమై, మల్చి వేసినగతికా ఇ తరి మెనబట్టే 

తయారుచేసిన విధమున- ఉన్నవి. జొమ్ములోని, విస్తారము = నైశాల్యము, చెప్ప 

రాదు = ఇంతయని వెష్పుటకువీలులేదు. బలుదల్నుకాైా (బలు + తేల్చు) సెద్దతేలా 

ఫును, అదల్పును ఆ అదలిరిచును- (ఇది ఊపమావాశకము. రొమ్ము పెద్దరలుఫువలె 

కజేలాో” అను పదములకుమాత్ ము గారంథిక చేవ ము వేసి కాతీ! గాకు నైమాతులెనీ 

యనువదించినారు. కాని చేనిలో మానిసి పమాణపు నీరునిలుచుకు, ఆందు పెరు 

పండుట లోకమున ఎేక్యాడనులేదు, నిలివెడు నీరు నిలుచుచోటు చెరువో - దొరు 

వో అగును గాని చేనుకాదు. *మైరు పండినట్లు సారంగధరుడున్నాడనుట యర్థము 

లేని యాలాపము. 

పద్భములోని “నిలువు! శరీరము గాని పకినూ అార్థకము కాదు. “నిలువు = అక్క 

త్రీియని శ. ర. లోనే యున్నది. “నర్యలక్న్షుణ సంపన్నాకృతి ఆను నర్థ్రమున 

“నిఖువు = నీరున పండినట్టున్నాడు”; * చెట్టున పుడికినట్లున్నాడు,” అనుట లోకమున 

వాడుక, తెనుగువారికి గాని తెనుగు వాడుకలు తెలియవు. ఆకారసౌస్థవమున ఏలో 

పమునులేని సారంగధరుడు, “ఈ యాకృతి దోహాదవిశేవములతో నీట బెరిగినదికా 

బోలు) నన్నట్లు, అవూర్వ సౌభెగ్యముతో అలరినా డని సరియైన యర్థము" 

కవైటున బుడికినట్లు' --- అనుటకు; 
శి న్్ 

కం ఏచేవుము ధకియించిన 

నావేనము తనకు నందమై యచద్భా(తీ 

'జేవుండు వెట్టునం బుడికిన 

భావంబున నుండు రూపు ఫాయముకలిమి క్షా. 

కక _ 1.288 

ఈశా. పా తీరుగ? (ఇడి వొ, ము పొ.) 'తీరయి కంజ సా* సథసమ్లు, 



౧౮౦ సారరిగధర చరిత్రము [ఆ. 

వెదలంపుగా నున్నదని ఖా.) *అదల్నుకా? అనుటకు బదులు *“అదల్పుకా” అనుట 
యమ శోలంళార నిర్వవాణార్థము-) 

వకుమును కవాటముతో వోల్చుటక లదు. మ, ఆ ధాతీ9కుకతు।1కవా, 

టముషై వెళ్టాకొ గందప క్టైగతినుండకా నాదుశేల్ సేర్చుటల్ (కళా. 111) 

ఉ. చక్క_నినాకిలో మిగుల. జక్క- నిహాం డిటువంటివాని శే 

నెక్కడం జూచి కాన; జగ త్రీశ్వర। చి త్రరువందు వాయ "రా 

దిక్కమనీయరూప మొకయింతయు ఛాగ్యముగాచె[యొచ్చైము 
బ్లకి-నకూర్ళి నాకితేడు దక్కినం దక్కినమాట లేటికి౯. రర 

టీక. ఇక్క_మనీయరూపము = మనోజ్ఞనుయిన యీ యాశారమ్ము ఒకింత 
యుకా, చిత్తరువందు వాగియరాదు. (“అలేఖ్యతనూవిలాస సి మన్నమాట.) ఒచ్చా 

ముల్ తేక నకూక్మికా = లోపములేని "పేరినుశ్లో ? ఇతండు చాకు, దక్కీ_నక్రా ఆ 

బీశుడైన యెడల, (ఆది) భొగ్యముకాదకీ ౭ 

* క, ఎవ్వ్పిధమున నే నీతని 

జఇవ్వున మిపు డపవారింతు సరగ నని వనం 

బుప్విళ్లూరంగ వెనుకా 

బుస్వీలుదొర కలువతూపు మొనళదిడంగళా, ర్మ 

fపాశాం' పొ చ్చెముల్ ” 

శకా, పొ, ఇవ్విధముని (ఇడి పూ ము పా.) 

ఫూ, ము. పొ చూచి కశ్యాశ్క్రీగారు వారిని బట్టివావిళ్లే వారును “ఇన్విధమున' 
నని యేఆన్నారు. కాని యర్థమును విచారించినవారు కారు, “ఇవ్యిధముని ననగ్మా 
ఎవ్విధముననో | (“ఎవ్విథముని తంజ. తా, పా) 

ఇంకొక విశేవము; శామ్ వావిళ్ళ చారి పృకులలో ఈపద్యము “చక్కని 
వారిలో” అన (రోర) పద్యమునక ముందున్న గి. అట్లుండుట సరిశాదు, వూ. ము 
నను, తంజ పృతిలోను రో వ దిశా కమముగా నేశాన్న ది, 

క షాశాం._ “దీటంగళక్లా? 



ఈ] చీతాాంగీ వలపు యో 

టీక. ఈత ని జననము = యొవనముము, పీవిధమున అపనారింతును కా 

సీరీతిగా చూరగొందును. అని, మనంబు ఊవ్యిళ్లూరయకా = మనసు తోొకీదకపడు 
చుండగా, వెనుక, ఫువ్విలుదొర = మవ్మథుకు, కలునతూ ఫ్రమొన = కలునచాణ 

ముయొక్క_ ఆలుగును, తీడంగకా = పదును వె వెట్ట కా. 

చ. వలపు దువాళి సేయం, వికవాణి కదం బపులోమ్ము వా సనల్ 

కులుకు పయోధరంపు మెజుగుల్ వాదయంబున నాటునంబకం 

బులబెడిదంపువాండితనము౯ గనిపింపల జూజుపెంటతో 

సొలపుం పవీసాలి వాలుందెలిచూపులతో. దమకంబుతోడుతకా రఈ౬ 

టీక. = వలపు = మోపహాము, గువాళిచేయక్రా = దౌడువేయగా. (=ఆతీళ 

యుంపశా, } ఓపిక వాణి (కోకిలపలుకులవంటే పలంకులుగల ) చ్మితాంగి, కదంబఫపు కమ్మ 
at rameters 

వాసనల్ కులుకు. పమయాూధరంపు మెటుంగుల్ = చందనము మొదలగు సుగంధ ద్భక్య 
PTT aaa 

శాల గా bsp ల కల ఉభతంతంతాలాంగద్థదలల TTR titre 

ముల మ్మికముయొక్కం కమ్మని తా వులను గువ్ని ఏంచుచున్న సాగ సెన కుచములయొక్క 

కాంతులు; వృాదయంబుననాటు నంజకంబుల =మననున నాటుకొనియాన్న మవ్నథః 

బాణమలయొక్క్యు, బెడిదంప్రు వాండీకీనముకా = మొక్కా లప్రుపదునును, కోనిపింపం 

గజా = చూపించుచుండ గా (ఇక్కడ “కనిపించు? చేరేరణ (క్రిమగా వాడబడినది.) 

(కుచముల పే ఉృియగుల్పు మనసున గాఢముగా గుంచ్చుకొనియున్న మదనచాణమయుల 

ఆలుగుల కాంతుల యన్న టున్న వని ఉ్పేమే: ఎ జాతుకపెంటతో౯. వః సెటవలు 

మారు జారి ' పడిపోవ్రచుండ సౌొలఫు *పీ సాళ్ల పసు శేలదూవులతోకాం సొల 

ఫ్రా ) = సారవళ్యముతో గూడీనవి యు, గససాలి= ౩ వలప్ర్రహాొయలును పృకటించు విలా 

ములుకలవి మూ, వాలు = వనిడుదలును, ఆయిన, తంచూపఫులతోకా = నిర్మలము 

(జ న్నయు) లగు చూపులతో, తమకంబుతోడుత౯- = = మోవాముతోను, 

fy శా, పా,--“కులుకుంబయోధరంఛు.? 

“వాసనల్ కులుకు-పయోధరము* అనునప్పుడు *కలుకుంబయోధరము” ఆని 

ను గాగమసంధి చేయుట శౌాత్రూనికుద్ధము. 

శ పూ టీ=పికవాణి = చిలుకపలుకులనంటి పలాకులుగల చితాంంగి? 

“పిక! మనగా 'కోేకిలి గాని “చిలుక కాదు. ('కోశిలః పీక ఇ ర్యేపిి-అను,) 

అ వై శ జు ణో ని థి పూ" ఓకీ కపి పాలి కార మైన దృష్టులతో 



గాక సారంగధర చరితము ఆ. 

ములు = గలగల శబ్దములు కులుక కా = అందగింపశా , ఓఒయ్యారము  ఓలుకక్రా = 

హుయలు త్రొనకేగా, (అవ. అన్న") 

బంగారు రూకంక శానికేదే మాచితాగింగి మేనిజిగికి ఏ_కివడీ సమముగును శీ 

లత్తుక గోరంత గాని లేదే మోవికుచి కెట్లు హాతివచ్చును కీ ఇసుకదిబ్బ యిసునుంత గా 

నిలేజే పిరుదు భాగమున కె క్లైనవచ్చును కాటుక కంటిలోబడునంత్ గానిలే జీ 

నల్లనిత లకట్టునకెట్టులీడువచ్చును! అని చి తౌంగి యవయవసఫౌ ఫో శ్యయును పళీంసించు 

చున్నవోయిన్నట్లు కాలియంటెలరవలున్సు మొలనూలిగంటలును, చేతీకంకణములును 

గ లగలలాడుచుండ గా చితా కదలిన దని తాః 

కనులు “గాని” ని వాడిన నిధముచూడండి. = 

(1) గీ, * “వీకమైలారు దేవర వీరభటులు 

గొండ్లియాడించుచున్నా వ గొరగపడుచు 

నొడుచున్నుది చూడు మూ ర్దాభినయము 

తాను వెట్టిక సీలంతగాని లేమ... (కీడాఖి. వు, 48.) 

సెట్టి! వీలంతశాని లేదు - ఆనగా, చాలాచిన్నడిగానున్న్ర దని యర్థము గాని 

బొత్తి గాలేదని యర్థము కాదు. 6 నెటికసీలలే” దని ఖావమును కాదు, 

(2) క, (ఇసుముంత గాని లేండీ 
పసిబాలుయ'! (పాండు, 4.380.) 

అంటే, పీబాలుడు కొంచముగాడాలేడని యర్గము కొదు ఇణుము తేనే 

శే డని భావమును కొదు. చాలా చిన్న వాడుగానున్నాడన్న మాట. 

(లి) వీ . విణ వెజుంగుటకుె చెజపింతునం౦దునా * 

కలిగి లేకొక్కండుగాని లేడు,” (భాగ. 10. పూ, లీ44.) 

“ఒక్కు_డుగానిలేడు? అనగా ఒక్క జేగాని యెక్కువమంది లేరని యర్థము. 
అన్తే పఏకృతమునను “రూాకంత కానిలేదు'. అంకే రూకంక కొంచెము రానున్న 

గాని అధికము గా లేదని యర్థము, 

నరా పూ, జ్, వాకపతిలో “రాకకంకే ఆధికనులేదని అర్థము, 
బంగారో రూకలేనని పోవము) ఆని సరిగా నేయున్నదిం 

* *వీరమెలారు... భటులు, గొండ్లెయాడుచును న్నారు - గొరగపడుచు, 

శాడుచున్న కి ++ వేర్గాభినయము..” ఆని నూ, ని పా; ఫి (చూ. గోరగ) 



2] చితాంగివలపు ౧౮౫ 

న్, ఇం దనందను( గాంచి మోహించి వచ్చు 

నుర్వశి తెఆంగు దోంప న య్యార్వసితప 
యాదక చ పాక శాసని యొజపు నెరపు 

నక్కు_మారునిం గని చేర నకుగుదేర. ఈం 

టీక ._ ఉరు - అసిత పకెోూదకచ = గొప్ప నల్లనిమేఘుమువంటి తలకట్టు 

(= తల వెండ్ఫుకలు) కలదియైన ౬ ఆచిత్సాంగి, + పాకశాసని= జయంతునియొక్క_ , 

ఒజప్రునెరఫ్రు = సౌందర్యమును పికటించుదున్న = తత్తుల్యుడైన (“జయంత ఃపాక 

ఇా'సనిక)--అమ.) ఆ-కుమాకునికా' కని = అఆకుజ్ఞ వానిని దాచి, ఇందినందనుక్రాా 

ఆష్టనుని, కాంచి, మోహించివచ్చు. ఊర్వశి - తెఅంగుతో యజ =ఊర్యశియొక్కం 

విధముకనుపట్ట గా, చేరకా ఆరుగు దేరక్రా = సమీపమునకు రాగా... 
న. ~ Fass (1 5114 న Tei HS 

పాకళాసని _ పదముచేత సా 0% ధరునియందు = అస్టనత్వమును, 6డ్రార్వుషి 

(త) పదముచేత, చితాాంగియందు - “ ఊర్వశీక్యమును, ధ్వనితములు, 

(ఈపద్యము ఫూ. టీ. కాగికపువాాతపుతిలో అ. జె, అని యున్నది. 

శాస్త్రిగారు “జె” కొలగించి *ఆి యని ముదించినారు. అంతేగాని ఇది శే. గీ. 

యన్న సంగతి గమనింపలేదు. (చూ. ౧-౫; ౨-౨౮) న నో 

ne 

+వూ. టీ, పాకశాసని ఒజప్రుక్రా నెరపు = అష్టనునియొక్కు సొందరతీ 

మును వ్యాపింపంచేయు చున్న ౫ = 
“ పాక కాసని-శబ్ణము జయంతునియందురూఢము. అంతే గాక సౌందర్యమున 

చెప్పదగనవాడు *“జయంళుడు” గాని, ఆస్థనుడు కాడు, అక్జునుడు వీరుడు; జయం 

తుడు అంద గాడు. _ఇందులకో గింథజాలనుంకయు ప్రోవాణక్ ఒకట 5ందు చా 
era Ta fm | 

వారణములు,. 

(ఇ మ. “అనతారాతి వనుంధకారమణ సష్తాంగాపహారకి గయా 

ఘనసంరంభ విజృంభమాణ పటుదోః ఖరూద్వితీయార్డునం 

డు, .మామిడన్న సుతుండు.” (శృం లి 121.) 

గీ “వేయుచేటికిి నల సాండవేయుసాటి 
వీరుండిలశే(డు; పతి రఘువీపండొకండె (విజ. 1-94.) 

(ఫ్రే అః గి, 6 ఆతజంయంతు (6, జాపుల_స్య్యృజుమనుమండీ యధిఫుతోడ 

సాటియగుదుశె.. + ఫథావసమ్మోవా చాతి సౌభాగ్య శేఖ.” 

(శృం: చె. 6-15) 
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. ౧౮౬ సారంగధర చరితము (ఆ, 

ఊర్వశి తనకు కొడుకువకుసవాడ గు అక్హునుని వరి౦చి _తిరస్కృతయొనప్తే 
ప న. వా గొ కా శాం టొ మ 

చితా్య్రంగియు తనకు కొడుక్షువముసవాైన. సారంగ ధరుని వరించి . తిరస స్మృతీ యగు 

_ననియు ఊర్వశి అర్జునునికి అప కారము కావించిననై చితా్శంగియు సారంగధ్రకుని. 

_కపకారము ఛవించుననియు ఉపమాన సారస స్వముబేత వ్యంగ్యము. 

గ్, అప్పుడు మంజీరకలకొలం బాలకించి 

“వలదు వల దన్న గతి వోంపం బలికి వెనంగు 

నంచగమిఈ కాళ్ళ దోచి యె తెంచా న్గకున 

మడ్డగించినపని సేయ నగునె యెందు! రో 

టీక. డా మంజీర కలకలంబు = కాని 'యందెల కష్టమును, ఆలకించి, వలదు 

వలదన్న గతితో (బడ = హో = పోవద్దు _ పోవచ్చు అనుచున్న వోయన్న ట్లు, పలికి = శనించి 
0 యు క్ 

పెనయగు అంచగమికా = కాళ్లకు చుట్టుకొను చున్న వాంసల గుంపును, కాళ్ల ౯ 

తో9చి = కాళ్ళతో పవెట్టివేసి, ఏశెంచెకా = చితాొంగి సారంగధకుని కడకు 

" వచ్చెను... శకునము ఆడ్డగించినపని = అప పకన మన పని (పమియడ్డగంచినపని _ యని 

చమతౌరము) చేచనపనె = చేయకూడదు. [శకునము = కుభౌకుభనూ దన; 
సక్నీ. “శేకోనం మంగ శాళంస నిమిల్తే శకునఃఖగో,) నా, ర] 

మంజీర కలకలమును వాంసపలుకులతో పోల్పుట కవులకు పరిపాటి. “వల 

విలవిలాసీినీ వాచాలతులాళోటి కలకలాహూయావూన మానస మదాలస మరాఖ్ం 

బగు రజతశతైఆంబు.” (మనుః 180) — 

క. తనుం గన్నవారి +నామట 

గను మన్నది కేటపడల గడు వేడుకతోం 

“ఈ “ఎక గాడీవాండొ యత్నతనయేలదు జయంత వసంత కంతులక్రా 

జక్క దనంబునం ౌలువజాలివవా(డు,ి (మను, 2__55 

(ఆస్థనునివర్గ్లనము) 

చ. “అతనినుతీంప శక్యమె జయంతునితమ్ముండు సోయగ౦బునక్రా,” 

(విజ, 193) 

- శా సా “ఆమడ (ఆమట - పూ, ము, తేంజ ప్రతులు.) 
+ 

“de 

po 
+ 

my 
నః 



౨.) చీతాాంగీ వలపు - ౧౮ 

వినతలికి నముకుగ వే 
య p ' : 

చని యపు డింపెనయ వినయసంభమపరుండై. ౫౦7 

టీక._తేను..,మున్నది = కన్ను గన్నతలిదండు)లను అమడదూరము న 

నున్నను పోయి చూడవలసీనదన్న లోేకవాక్యము తేట పడయక్రా = తార్కాణ. 

కాగా వినయసంభ9మపరు.డై = నమృకవలని వేగిరపాటుకలవాడై+ 

ఆ. వె. రాజు లేని*వేళ రాం జెల్ల డిందు నా 

వలన దప్పు గలదు లలన 4సెయచి 

మనుచు మనుచు వేండుకొనురీతి ముక్కు_సా 

రంగభకున కనుం గురంగనయన, ౫౧ 

టీక. మెంచి = సహించి, మనుచుము- అనుచుక్రా = వాన్ని ౦ప్రుమను చు. 

క, వసుభేఘండు నీవును నొ 

క్క_+సముంబు మదిం దలంపంగా నాకు నయోా 

యసమాంబకుండ వయ్యుక్ 

బాసలు నె తోడియిడం 1 బణామములు ఘటియింపకా, ౫ ౨ 

టీక, అసమాంబకుండవయ్యు౯ా = చేయుకల్లి కలవాడ_వైనను (సవతిబిడ్డ జై 

నను - అన్నమాట.) అసమ -- అంబకుండు = బేసీసంఖ్యవా ణములుకలవాడు = 

మన్మథుడు సౌందర్యమున కేవలము మన్శథుడ వే ఆయ్యుండియును (ఆని _ ఆర్థాం) 

+ ఒక తాళ పతి పంతిలో ౫౦ క త ర్వాత, ఈకింది పద్యమున్న ది. 

ర్ం మొక్కిన నక్కు_నం౦బొెడిప్కి ముద్దులమోమున మోము౭జేక్చి, లే. 

చెక్కి లినొక్కు , చొక్కు_నలచే డియ(గాంచి కోమారుండెంచి, యిం 

ెక్కు_య శారవించి నెనశిక్కె_డుమాసిన తల్లి తల్లికిం 

దక్కుువగాదటంచు, నడి తేక్కు_వగల్ గనంతయ్యె నయ్యెడక్షా, 

ఇపా-అతాంశీ._'లేని వనక.” 

కా. పాటా మైంపుం 

+5. షౌ సమంబని నోజిలి ఖీ హణానుకుఃకా ల 



౧౮౮ సారంగధర చరితము [ఈ. 

ఇట్లు, లొడిలడకా ఇ తొటు)పడుటయ్యు పిణామములుఘుటియింపక్రా = నవు 

స్కా-రములుకేయుటయు ఫొను ని = తగునాి? 

శసారంగధరుడా, నాకు రాజు గారియెడ చెట్టి గౌరవమో నీయెడను అట్టి 

గౌరవమే. నీవు సవతిచిడ్డవెన నేమికీ నన్నుజూచి తొటుపసడుటయెందుకు! నమ 

స్కృరించుటయొందుకుళే (అని యర్థము); ఓయి, రాజువలెనే నీవును నాకు మనో 
LTT 2-4, తు TIM pn 

వారుడవు, నున్మథునింబో లిన అంద గాడ వైయుండియూను జంశకెదవేల నాతో 
ay am mm wn ఇ 

నలక సుఖం ఊరక వటి నమస్కా_ రములు వే సెదజెందుకు? (అని యర్థాం) 
ఇయు = 

గ్ అని . సుకీలయుబలె నా గమాళిజంత 

చేయి చూపి 4 ముంగలిగ విచ్చేయు మనుచు 

నయ్యనఘుం దోడుకొని యే నతివినయము 

ధూ రలక్షుణ మని మది దోంప నపుడు. గై 

టీక. _ ఆగయా లిజంత = లోకమునకు చెబువని ఆధూర్తురాలు, సుకీలయు 
బలె౯ ఉత్తర ఊర్తయురాలివలె ముంగలిగ  గవిచ్చెయుమనుచుకా = ము౦దు నడువ్రమని 

m= 

కొని = కూడా తీసికొని, అతివినయము = మితిమారిన విధేయుత, ధూర్తలక్షుణ 
t+ ఫా, టీ...“తొడియడకా = తొోటు)పాటుతో” (ఇది సరికాదు) 

* ఈవిషపయము శం, సారంగా లో ఇట్టున్న ది. 

క రాజంకవాండవు రాజకుమార్క నేం జెల్ల మొర కదు నిన్నే నునందుశీ 
ద్రీలక "మొ9క్కుంగ 6 జెల్లునటయ్య , బాలు ణా నీబుద్ధి బంగారు గాను. 

(పుట. 22) 
4 శా. పొ చూపీ ముందజగ? (“చాప్రుచుముందు” ఫూ, ము.) (మాపి 

మురగలిగ) అని, తేంజ సా. “ముంగలి” ఆఅనునటే సాధుపొఠకము, “ముంగలి = 

ముందునడచు వాడు” (శ, రం) 

ఉ. “మోదమునం దనూభవుని ముంగలిగా నడపించి” (నిర్వ, రా, 6.146.) 

వ. * సేనాపతియగు నా దు9పదనందనుండు 'ముంగలిమె నడపించుచుండ.” 

(భా. భీన్మ. 1.118.) 
* వూ టీ-___*విచ్చేయుము = విజయంజేయుము - రమ్ము.) 



| చితాాంగి వలపు . ౧౮౫” 

మని, మదికా తో6పక్షా = (సారంగధరుని) మనసుకు న్ఫురింపణా, ఏలాను 

“అతివినయం ధూ ర్పలతేణమ్' అని సుభాషితము. 

క, గంబూర గులికి *యనురా 

గం బూర్మ మనంబు చల్లగా, బన్నీ ట౯ 

బింబోస్టి. యతేనిపాదొ 

బ్లైఎబులు గడిోగించెం గూర్చిసకి యలచేతళ. ఫ్ 

టీక... బింబో ్ టి = దొండ పండువంటి యధరముకల దైన -- చిత్రాంగి, 

అనురాగంబు ఇ“ ఊరక = చేమ యుప్పతిల్ల గా, మనం౦బు చల్ల గాకా = (తన) 
గడా డాలు శారా జ జాచ సలా ఈ 

మనసు చల్లబడ గా నంబూర = కర్చారమును, కులికి = (పన్నీట్ ల) చేసీ, (1౫౦ 
wre serene TEL చాకు he ae Ce rs మ 

బూర కప్పురమన వెలయు. జందరింబు). ఆ. సం.) పన్నీ టకా ద ఆపన్నీటితో, 

ఆరని, పాదాస్ట్రంబులు = కెమలములవంటి పాదములను = కూర్మి ౫ తనకు ప్రియ్మ 

రార్యడమున - సకియలచేక జా - (తనకు మారుగా _ అని భా కడిగించెను- 
న =. తాత అవతల... తులా గా మ) బ్ర 

ఇక్కడ “ముంగి లిగ విచ్చేయుము” అనా. “ముందునడువుకు? అని హర 
ణో చిత మైన యర్లము “ముందురమ్మనుటు యనుచితము. కవిచ్చేయు = వచ్చు; 

పోవు. (కే. ర) “న్నీ వెచ్చోటికివిచ్చేయక, మచ్చికతో నుండుముయ్య మానగర 

మునక.) (భౌ. గ. 1.258) 
కానన “విచ్చేయుము = రమ్ము” అనుట తప్పు ఇళ్లే కా స్ర్రీగారు కం, చె 

(8-11) లో గూడా ఏగుదెంచుచోక్రా” అన్ను క్రియకు “వచ్చునప్పుడు? అని చెప్పవల 
సీనదాొనికి “పోవుసముయముందు” అని యనుచి తౌర్గము చెప్పి నారు. 

ft శా పొ.=ఈనురాగ౦ బూరమనంబి, చల్లంగా... (“మనంబు అను 

రాగంబు ఊరక్రా = మనస్సులో పేమ ఉప్పతిల్లుచుండంగా'అని ఫూ, టీ.) 
“కేంను ఉ ప్పతిల్లుచుండ 6౫ మనస్సులో చల్లగా పొదములుకడిగిం చెను 

అను రచన “సీతేనుజంపీ రావణుని జెచ్చెరం బెచ్చెను డానయోధ్య కుక 

అనుటవంటిది. *ఊోర౭గాక్రాా— ఆను (క్రియ కనంకేరమున్న “మనంబు” అను 

పీథమాంక పదమునకు “మనం౦బులోోి అని స ప్పమ్యర్గకవ స్ట చెపుటయా, దానిని 

(కియకుము౦దున్న * అనురాగము ముందరికి లాగుకొనిపోవుటయు ఆఅకమము, సంక 

డాయనవిరుద్దముగూ డాను. ఇట్టి ద్రావిడ పాంణాయామాన్వయఫుర చనలు పొచీన 
కృతులలో నే కాదు నేటి సరసకవుల కొవ్యములం౦దును కనబడవు, క. “పిణమి 

ల్లగ చాకు వీరు వచ్చినవారబ్.”” ఇత్యాది కూర్చులు శీ కాకీ గారి గంంథము 
లళేమాతగిము కనబడుచున్న ని. (చూ. మాళో. 4-117.) 



రి సారంగధర చరితము Fy. 

చ. జనవరసూనుం డందులకుజూల: బి) యంబు వోలంక నన్నెలం 

తను గని నీ కుమారుడ గడా యిటు తక్కి.న వారికి౯ బల౯ 
గాణ రజతం... జాలా? aia అయనే 

జననిరొ నాకు నింత యుపచారము సేయంగ నేటి కవు > న 

డనవుడు నాకు మూరుండవె యాటనుజేయుదు నంచు నేర్పునకా, 

=నీ కుమారుండముగడా, తక్కినవారికికా బలెకా = ఇతరులకువలె, 

ఇంతయుపచారము చేయగ చేటీకమ్ము అనవుడు౯ా = అనగా నాకుమారు(డ వే= 

నాపుకు) డచే. (నాకు, మారుండ వె = మన్మథుడ శే) అని యన్గాం) _ 'బ్"టను = 

కాబట్టియే, చేయుదును = ఇంక ముపచారము చేయుచ్నా ను. అని, చేర్పునకా = 

అర్ధచమత్కార మేర్పడునట్లు; "నేర్పుతో _ అంచుక్రా= అనుచూ _ (అవతలికి 
అన్వయము) 

ర సర్పినబలుమానిక ములు 

'సేర్చినయొక జూళు వాపసి(డిగది చియపై ( 

గూర్పుండం బెట్టి పినయము 

గూర్చి నృపాలసుతుం గూర్చి గూర్చి ఫపెసంగకా వజ 

టీక, ఏర్చిన = మంచివి గా ఏరితీసిన్వు జాూళువాపసి(డి గద్దియషపైెకా = 

మేలిమి బంగారపు పీఠముమోంద, 

గీ. తలిషలామ్మోోవిం జిణునవ్టు మొలకలె త్త 
నలరు కమ్మనివా సనల్ గులకరింపం, 

గెలన6 దియ్యని తేనెలు చిలుకుచుండం 

గలికిలతకూన యాకొమ్మ పలి నపుడు. ౫2౭ 

శీ 

టీక శలికు కెమ్మావిక = + చిగురుటాకువంటి యెట్డని యధరమునందు$ ree any న 
న. 

B= 

చిజునవ్వు; ములక అ శ్రా = = ఆంకురింపగా, ఆలరు = ఒప్పునట్ట, కేమ్మనివాస సనల్ 
(అలరు కమ్మునివాపనల్ = శూలశావులవంటి కమ్మని ఇ వాసనలు ఆనియును. .) గులక 

+ పూ, టీ. చిగురుటాకులవంటి, "కెమ్మోవిక్ర-' 
“కమ్మోవి” ఒక్క_టియే గావున దాని కుపకానమెన' “చిగురుటాకు” న్ను 

ఒక్క_టియే కావలెను. కావున “చిగురుటాకులవంటి” అని బహువ ఇ చననుగా చెప్పుట 
భప్వుం 



౨.] చికా”ంగివలపు ౧౯౧ 

+ 

రెంపక్షా = గుబాళింపం గా, ts లికిలతకూన = ఒయ్యారపు కన్నె పడుమైన, త కొమ్ము = తారా లా 
క న nT) న. 

ఆయింతి - చితాంగి. (కలికి - లతేకూన = సొగవైన లేంీగ కొమ్మ = చె ఇట్లు 
కొమ్మ - = అని అస్థాం. ) శెలనక్రా * వ పక్కన (నిల చుండి) తియ్యని లే నెలు - చలు 

కచుండకా = ౩ చోదుచుండ గా, పలి"కెక్షా [ కే నెవలె తియ్యనైన పలుకులతో నిట్ల 
చెను అని భా) అయింత్సి లేతతీగాయు- కొమ్మయు కావుననే అందు, తేలిరు, 

అలరు తియ్యని కేసెలు, కలవని చమత్కారము] | 

ఉ. నీసుగుణత్యమున్ జెలువు నేర్పును నిచ్చాలులెల్లం జెప్పంగా 

పీసరవోనిమోాహామున సీనులవిందుగ వించు న నవ్య శే డే 

ఖాసునుకాండ నేకు పొడగంటిన్ని గన్నులపండువయ్యు నే( 

జెపినభాగ్య్ళ నువ్యరు కు చేను రయాగ. ఫలించెం గోకికల్. ౫౮ 

టీక. వీసంవోని మోహామునకా = వెలితిపడని వలపుతో, విందుకొా కా 

- ఎ 
వాణుడా; కోరికల్ ఫలిం చెల. (ఫలించెనని భూతారముగా చెప్పుట వీవునాకో ఫై 
దక్కి_తివని హోోఢముగా. సూచించుట) 

(రా. టీ. కలికి = విలాసవకియైన, లకకూన = లేంవీలవంటిడైన, 
అకొమ్మ = కాఖారూపయైన యాచితాంంగి.) 

“లతకూని యనుపదమునకు లేబ్రాంియప్పు (శ్రీ అని రూఢ్యర్థము శ ర,కర్త 
'లతేకూన = లేతతీయవంటి ఆ ఆడుది? అన్న ౦దున ఫ్రా. ట్రీ, క _రృలును క లేయషిగవంటి 

దైన అన్నారు. పొరపాటు. శే, రక కవారిసినది వ్యుత్పత్తి, *లతకూన' (్రీకి 
పర్యాయ పదము కావున “తాన = ఆ(డుడో అవుట యుచికము- చూడండి. __ 

“ys - A spring, poetical phrase for a girl చాలిక) 

(బాను) 
రీ 4 అన్నులకేకూన రొయ్యారి యతివ వెలంది-” (సాంబ. మౌన = 80) 

ఫీ, “ కనుంగొంటి లకికాననని ఊజయుంగాకున్న . 

నఫినవకేరలతా వా ప్లీందెలుప్రు” (తోను: 8_82.) 

“లతేకూనయనంగా( గ న్నెపడుదును - లేత తీటొయును! ఆని వ్యాఖ్య" 

కావున “లకేకూాన - అకొ మ్మ = లేందీగవంటిదై న కొను” అనుట రుచిర 

ముకాదు మరియు, కొమ్ము = శాఖాళూపమైొన యాచితా90గి అనుటయును సరి 
కాదు. చితా, కొొచ్ము (= శ్రీ) మేశాని. “కాఖారూపి కానీకాదు. 



౧౯౨౩ సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

ఉ. చందురువిక" జ మంతుని వసంతునిం గంతుని నాదిగా జనుల్ 

కొందటు మోహనాంగు లనుకో వీని పఫోన్చకుగాక చూడ బే 

చెందును వారిరూప 1మదియెట్టది యో యిదె నిన్నుగంటి నా 

నందము గాల 2 జోడు సుదినంబగు శినాసదనంబు రంజి'లెలా, ౫౯ 

టీక. జనుల్ కొందజం, జయంతుని,..అదిగాకా = జయంతుడు, వసం 

తుడు, మన్మథుడు మొదలగు వారిని మూవహానాంగులు = అనుకోజా = అందగాం 

డని యునుకొనుచుండ గా, వినిపోవుకే కాక = ఊరకవినుటయే గాని, వారిరూప మడి 

యొట్టిదియో, ఎందునుదూడలేదు- ఇదేక ఇదిగో, అనందముకాలగకొా నిన్నుంగం 

టి౯ = నిన్ను చూచితిని. (వారు సుందరులగుదురో కారో గాని నీవువాతీ9ము నా 

కాసందము గలిగించిన సుందగుడవు. అని, భే", చేడు, సుడినంబగుకొ = వాలా 

మంచిదినము. నాసదనంబు రంజి లెక = (నీవువచ్చుట చేత) నాభవనము శో భౌవం 

ఛ మైనది? 

1 శా. పా-_*మది యెట్టిదయాి (ఇడి వూ ము పొ 

ఫ్రూ.ము. ను చూచి శా స్రీ గారును, వారినిచూచి వావిళ్ల వారును'ఎెట్టిద యో? 

అన్నారు. కొని ఆడి “ఆదోూ యని సంతౌపిం గుసమయము కాదు. “ఎట్టిదియోాి అని 

సరియైన పాఠము; తంజ. హృాతులలోేనున్నడి. ఊపీంంచియైనను సవరింపదగిన యల్బ 

వివ నము, 

9 కా. సా శేయడు సుదినంబుగంి.. (ఇదియును పూ" ము పొఠమే ) 

అర్భ-మే'మోి ఫూ, టీ. లేశేలేదు. కీసుదినంబగు) అని చేను సవరించినాను. 

ఓ శా. పొం నావదనంబు.” (వదవ౦ంబు జ ముఖుము, రంజిలెకా = ప్ర 

సన్న మాయిను.? అన్ని పూ- టీ) 

పొజ్యులును) (పియులును , ఇంటికివచ్చినపుడు 6మిరాకబే మాగ్భవాము స్యా 

నమెనది; మాయిల్లు నూతేన శోభను కొంచినడి, అని యనుట లోేకమునగలదు గాని 

(మి రాకచే నాముఖము రంజిలిని దనుట యొం౦దునులేదు. “చా సదనంబు రంజి లెక” 

అనియే ప. ము. సా. ఆపాకమే తంజ, పితులు మూడింటిలోనున్న ది. కవుల 

హియోగము లొాకటిరెండు, __ 

న్స్, “ఆస్మద్ద్రవాంబు, పావనముబేనీ చనుమన్న చాంవ్మాణుండు-” 

(మను = 2-1) 



౨) చితా౦గివలపు ౧౯౩ 

ఉ, తొల్లి మనంబులో. గలుగు తుందుడు కల్లను బాసి గామినీ 

హల్లక బాణ యెంతేపని కైన నిధానము సీను గల్ల 4 నేం 

డల్లవిభుండు రాం డని మహాపరితాపము నొండి యేల చిం 

తిల్ల? వెన్నం బెట్టుకొని నతికి నేటికి నంగలార్పంగ౯? జం 

క్ష. తుందుడుకు = సంతాపము, 'కామినీవాల్లక బాణ = వలపుక ల్తెలపాలిటి 

మన్మథుడా, (హాల్లక కా ఎకిక లువలు బాణ కా చాణములుగాగలవాడు.) నిధానము = 

నిశ్నేపషము - వలె, నీవుళబ్దకా = నీవుండగ్యా చేయడు అల్లవిభుండు ఇ ఆరొజు - 

రాడని; అంగలాక్పంకొా _ ఏటికికా = పరితేపింపవలసిన పనియేమి* 

“ఇంట్రో వెన్న "పెట్టుకొని తికి వెదకినట్లు అని లోకో క్తి, సారంగధరుడు 

చెన్న వలెనే కరగింప వలసీన దశలో నున్నా డనియు, కరగించినచో వినియోగపడు 

ననియు సారస్యము, 

క, ననుం జూడరా. డ దేవో 

యని నిను * దూటుకానుచుందు ననయమ్ము నాపె 

ననరు గలందుకు గులు తిదె న 
కనికించెను మనము వేడుకలు గనం గల ఇజం 

టీక.-నినుక్కొ దూటుకోనుచుందును == నిందించుచుండెడిడానను.- 

“దూణజుకొను ఇందు స్వార్లముననే “కొను అనుపయు కము, ఒక్క పి) మోగము 
థి బానో 

స్, 'ఎద్దొక్క-కడకుం దీసిన 

(గద్రజీయెనుంబోతు నొక్కకడకీడ్పుటయుక 
'బెద్దమునికోలకే( చే 

క్రొ దిక్ వడియడర బా(దుకొనుచుకొ దున్నెక౯.) (కేవ. ర, ఆ 

“బాయదుకొనుచుక = పొందుచు (శే. ర 

నీ “వైన్నవో క్రమ మీ పాద పద్మరజము 

వలన మాయిలు పావనత్యంబునండె,” (శంవణా. 2-3) 
| య | 

, కా, పా, “సేనల 
య 

ఫా కా. బా'దూరికినుచు? (నిను “జూచుకొనుచు? వూ. ముం 

నిందార్గక మయిన 'దూటు లోనిది శకటనేఫముగాని లఘునేఫముకాదు, 

ఏన 



౧౫కరీ సారంగధర చరితము (ఆ, 

ఉ. నాయపరంజ మేడ యుకనాండును6 జూడన్రగా, యగోచరం 

బా యురుమంజిము త్తీయపుటన్నువసోర ణగండ్రయంద, వూ 

బాయల శేంపుటోవరుల చందము, నా చలువ భొలంకు రే 

రాయల రా యళంగలసరాగము, నామణికుడ్య భాగ ముల్, ౬9 

క న్యా అపరంజి మేడ = బంగాయమేడ్క చూడవుగా = చూడ లేదుణచా, 

౫ అగోచరంబు = అది యిటిడి' యని య్యూహజేయరాని ది. (ఆవళ్యము చూడద 

గిన దని భాం ఆ గై ఊరు...యందము = ' హోరుమంజిదేశప్ప ము తేయుల జూలరులు 

కూర్చిన సనా గెన గవా తీములసొంపు, ఆ చాయల, ,,చందము = ప్ర కాశవంత 

(చూ. 80 క్రింద) “దూటికొను' అనుటకంశును *+దూబుకొను' అనుట వ్యవహార 

మునకు దార. 

షి ప్రొ: టీ. “ఆనోచరంబు = చూడందరముగానివి.) 

కబ్రసోవరంబు అను, ఏకవచనమునకు “చూడందరముగానిపీ ఆని బహువచ 

నా కము చెప్పుట కప్పు, కవి “సోకణగండ్ల మందము, ఓవయల చందము, అరగుల 

సరాగము నోడలమయొక్క_ భాగములు. అగోచరమూుతఅని _భిన్నవ దనతాదోహమూన 
కాస్పదముశా రచనకావించెకని వూ, టీ. కర్తలనుకొనుట భాంతి. “నా యపరంజి 

మేడ ఆగోచరము = అవశ్యము చూడదగినది. ఆ గవాతీములయందము, ఓవరుల 
చ్రందము ముదలగునవియు అందలి వినోదమాక్షములు- విశేషములు. ,. చూచి, 

అందు కొంత సేపు విశ9మించిపొమ్ము' అని అవత లి పద్యము త్రో కలిసి సరియైన యన్వ 

యము, ఆపాటి గమనింపక ఫూ, టీ. వారు అక్రమాన్వయమున కుషక్రమించి అగోచర 

మునకు లేనియర్భమును కల్పించి నారు. 

] వూ టీ. “ఉరుమంజి = పనుష్రునీరునలిగనటి.) 
౬ 

“6డారుమంజిి హుకవమంబికి చభూపాం,.. ఆది యొక డేశముెపీరుగాని విశే 

వణముకాదు,. క, ర, క్త 'ఆరుముంజి = చేళ విచ్తేషి మని చెప్పి అందుకీ పద్య 

మునే చూపించి నాదు. మరియొక (ప్రయోగము __ 

కీ 6క్సింజాళంబున గంధ సింధురంబులు దెచ్చి 

హుకమంజి బలు కేజి వారలు తెచ్చి, (వార, పీఠిక _ 2ర్) 
వూ, టీ. కర్తలకు “హురుమంజి” త్ర _క్ల్వము తెలియదు. (చూ, ౮౫ పుట 

+ఛూా టీ. “అన్ను వ = సూత్మమెన - సోరణగండ = గ౧వాతీముల 
యొక్క. ) రా 



కి] చితాాంగీవలపు ౧౫ 

ములయిన కెంపులు చెక్కిన, గఓ్వరుల = సెమేడల అజా అందము, డక్ చలువల్ 44. 

సరాగము,. = చలువల్ తొలంకు = చల్లదనమునీనుచుండుు శేరాయల రా = చంద 

కాంతమణుల (తో కట్టబడిన), అరంగుల సరాగము= అరగుల చక్కదనము, 

అ మణి...ముల్ = అరత్నా లగోడలు, (అవతలి పద్యముతో అన్వయము-) 

ఉం అందు వినోదవమూార్తములు, నంచు విశేషము, లందు హరు, లిం 

ఫొందంగం జూచి మానికపు టోవరిలో సొగసు ల్నటింపంగా 

గందము వక్క_లాకులును కొని, వేడ్క నొకింతసేపు సీ 

వదుల విశ్రమించి, చనుమా చనుమాశముతోడ నాన్రడున్. ౬5 

టీక, అందు = అందలి వినోదమాగ్షములు = వేడుకగా పొర్దుపుచ్చు 

టకు చేసిన యేర్చాటులు, విశేపములు = కొ9క్త కాం త్త రచనలు (=నిర్మాణ 

ములు) సర్వులు = _ సోయగపు పనులు ఇంపౌందలోక్ష్రా = అొనందముకలుగ గ్యా 

చూచి, వూనికపు టోవరిలోక్రా = మాణిక్యములతో కట్టిన గడిలో. ఒకింత సేపు, 

చమమానముతోడక్రా = చనవుతో (అనగా మనసుకలిసీ) విశ్రమించి, చనుమూ 

చావుడుక = అనగా, 

కచనుమానము”- నిఘుంటువులలో లేదు వ్యవహారముననున్న ది: 

చ. వెడనగ వంకురింప6 బృధిపివరసూ నుండు వల్కు- నప్పు పష 

పృడంయతయకతోడ “నా క్రిపుకు పొణపదం బగుపానురంబు పెం 

గడుం బొడ వేగి పెంటిం బొడగానక యిచ్చట వాలా గాసివెం. 
J 

బకిం బడి రొజు లేనియెడ మావినతలివి నీవు గావునన్. ౬ర 

చితాంగి మేడకు పెట్టిన కిటికీలు క“నూమ్ముమైని వని వూ. ట్రీ. వారు వింత 

విషయమును చెప్పినారు: గవాతుములకు విశేపణమమునప్పుడు- “అన్నువికు మనో 

వారమెన, సొగసైన, అని యర్లముచెప్పుటు యుచితేముగాని కసూవమ్మమెని అని 
ప 

ఛెప్పుట యుచికేముకాదు, శ, ర. లో “అన్నువకా అలబ్బము అని యున్నది. అందు 

వల్ల ఛూ. టీ, క్వర్తలును *అన్నువ = నూకు మైన? అన్నారు. కాని అడి (పకరణోచితే 

మైనయర్గము కాదు. చితా9ంగి మేడవంటి పెద్దపెద్ద మేడలకు నతు వైన కిటికీలు 

పెట్టుట గాని - అట్టివానినొక గొప్పగా చూడరమ్మనుట గాని సంభవముకాదు- కావు 

ననే సూ, ని. “అన్నువ = వానో సారమైన, సోరణగండ్లు ఆని యర్థణు చెప్పినది" 

(చూ. 6 అన్ను వం”) 



య్ 

ట్” సారంగధర చరితము [౪ 

టీక, * జెననగవ్రు = అనంగీకారమును - నిరాదరమును - సూచించు 

వింఠనవ్వు- చాకు, పాంణపదము = పా9ణస్థానము ( ప్రాణ సమానమని భా) ఆగు 

పావురంబ్బు వెజ్ = పెకీ, 

చ, రవియణు రళ్ళికి౯ జొరలరాని భయానక మైన నీ మణే 

ఛ వనము వచ్చి నొచ్చి సద పంకజము లని మొక్క గంటి న 

దవు కరుణావి శేషమున నన్నియు నున్నవి యేటి కమ్మ? పా 

రువమునొసంగు పోయెద సరోరుహలోచన యన్న నవ్వుచు౯ , ౬౫ 

టీక+---రవియణు రళ్ళికికా = నూర్యుని సన్నని కిరణమునకైనన్సు చొరల 

రాని = పివేళింపవీలుగానిదియు, భయానకము = భయంక్రరమును = ఐన, నీమజణీ 

* పూ టీ “వెకనగవు = చిబునవ్వు. 

పినరల్లి వావిచూలి వలపుకూటలాడ గా, అందు కేవగించుకొను సార౦గధరుడు 

“చిజునవ్వు” నవ్వునాశీ ఇది స్వభావ విరుద్ధమయిన వ్యాక , ఈపద్యమునకు మూల 

మిట్లున్న ది 

జ చ్పేదలేపలికి, వచ్చి యొకించుక వడే వీశమించ 

విచ్చేయు మనినంచా.. వింత నవ్వొలయ, నచ్చారలో చన కతందనిట్లనియొ.౫ 
(నవనాధ. పుట. 44.) 

“వే ళా. పూ. రని కళి రశ్మికి” (నూర్యుని యొక్క యు _- చందు౨ని 

యొక్కయు క్రిరణమునకు” అని వూ. టీ.) 

నూర్యచందుల కిద్దరికిని, ఉమ్మడి గా = ఒక్క కిరణమునే చెప్పుట యొప్పు 

కాను. ఎవరికిరణము వారి టేగనుక “*కిరణములకును' అని యనవలసీయుండును; కాని 

పద్యమున రశ్మి) ఒక్క_టియేయున్నరి. కాబట్టి శా. సా. తప్పు. అర్థమునుతే స్వే. 

“రవిభనరశ్శికిక” అని పూ. ము పా గవియణురశ్శికికా (యాకా)” అని తంజ- 
పొం మూలగ 9)౦థమున నిట్టున్న ది 

“రవి రళ్ళ్మికిని బొొరరాని నీవున్న భవనాంగణమునకు భయమింత లేక 

చఇనుదెంచి నీపాద జలజంబు లెలమిం, గని (కుక్క గంటి.) 

(నవనాథ = పుటు, కర్.) 
— 

శ “వింయనవ్య్య ౬యూి అనీ ముసకపఎతి. (శ్ర 



3 చీతొంగివలపు ౧౯ 

భవనము = 'నీ రత్నాలమేడకు, (సుష్ట్యర్థమున (ప్రథమ.) వచ్చి; * సరోరువాలో-చన- 

(శ్రీమాత సంబోధనము. ) 

క, పోయెను గా కిపుడే మని 

యాయన చెయివట్టి వట్టియాసల నపు డా 

గాయకపుజంత చెంతం 

+బాయక తోడుకొని మేడపయికిం జనియెన్,. ౯౬ 

* ఫూ. టీ“సరోఠవాలోచన = పద్మములవంటి చేత)ములుకేల దాణా.” 

తల్లిని సంబోధించుటలో, అందును ఆమెకు నీతిని బోధించుపట్టున, వాడిన 

“సరోరువాలో చని యను పదమునకు అవయవార్గము చెప్పుట యనుచితేము. అట్టి 

తానవులలో _ అట్ట సంబోధనలకు అవయ వార్గము చెప్పుట కవీ వృూాదయము కాదు" 

ఈ 'సందర్భమును గూర్చి క్రీ తిరుపతి వేంకటకవులు వాసీన యీ (కింది పంక్షులు 

పఠింపదగినపి* 

(భారతవి శేషములు 15. అవివత్సు 

ఈ వ॥,4,గరు డుండు తల్లికిట్లనియె, 

ఊఈ॥**,,పనుల్ సేయంగ చేమికారణము చెప్పుమనాకు. బయోరువోననా.? 

ఖా, అది. 

ఈ పంబోధమున కిట నవయ వార్గమును వివశీ౦ంపవలసీనదని కవి వాదయము 

కాదు. డ్ర్రీక్ష్వమాత్ళ బోధకమనియు నందునను _బ్రోకరణముంబట్టి “ఆమ్మా” అను 

సర్ధముమాత ౨ మే వచ్చుననియు నెజుంగందగును, సంస్కృత మహాకవుల కవీత్వ 

ములో నిట్ట వెన్నో కలవు. అంతే మాఠమున వారీ కజ్ఞతకల్పించి యొచిక్య భంగ 

మయ్యొనని యనుట సాహ సము; వాన్తవదూరము.-- దీనిం బట్టి, ఆరణ్య- * ఆ. లోని 

“తనులతాంగి? ఇత్యాది సంబోధనములుగూడ సమర్థించుకొనందగు అ విశేషములు 

యముడు సావి త్రింగూర్సి పల్కి_నవి. ఆయె యపుడు మహాపదలోనున్నయది. మెగా 

అఖండ పతి వత. యము (డో ధర్మన్వరూపుండు. ఇట్లిండట్టి దుస్థీసతిలోనున్న 

సాధ్వి నట్లు సంబోధించునని యెజ్జన్న గారనుకొందురా! వారి తాత్సర్య'మేమి? అవ 

యవార్ధమునకు. వివక్షచేయక (స్రీ మాతర బోధకముగా నర్థము వెప్పికోవలసినది 
యనియే, ఇస్సే కవులయాచారమని యెజుగ దగును,” 

(శస్తిపూీ సంచిక 7 సంపుటము.) 

+ శా. షా బాయకం దోడుశొని. (గజాయక తోడుకొని” అని పూూ.ము, పా 



౨౦౦ సారంగధర చరితము (ఆ. 

క. అటు గనుక నీమెచెప్పిన 

యటువలే ౪ సియ్యశొని లీయ్య మై యుండంగా, 

నటుమో:ద చెన గతి) యని 

యటు నిటు + నడయాడుచుండి రా చెలు లంతా. ౭౦ 

టీక... అటాగనుకజా = అందువల్ల (=ఆ'మెకు పగ వారవుగుదుము కాబట్టి ,) 

ఇయ్యకొని = ఒప్పుకొని, లియ్య మై = ఆమెతో ఏకీభవించి; = 

ఇయ్యి + కొను = ఇయ్యకొను. ఇయ్య ౫ ఇస్ట్రము* శే. ర. కర్త “ఇయ్యక 

(ప్రశ్వ్యేక పయాగము లేదన్నాడుకాని భారలేమున కలదు- 

(1) మ ధ్యాక్క_ర. _* ఒనర నాసుతునకు భార్యవగుమన్న నొడంబడి యియ్య 

యనియె* (ఆది. 4___ 142.) 

(2) క. “చక్కునగుమనిన రక్కను6 

డక్కాజముగంబెకి (0 యియ్యయగునిప్పుడు నీ 

యుక్కు.ను వీరముజూా చెద. 

జిక్కిన నిలుమనుచుంగడు విజ్బంభించివడిక (అగి. 6-205) 

వ నిశేణి కోణమణిశే”ణి కాంతుల 

జరణాబ్దరాగంబు వీరము దన్న, 

జాతరూప కవాట జాత రూప స్ఫూర్తి 

నంగ వల్ల్తీచ్బాయ యవల దోయ, 

జాల మౌక్తిక వజ జాల మంజుద్యుతిం 

గనుదోయి జిగి: యోరగంటం జూడ, 

న స్తంభ * సీలమయ స్తంభ రుచితోడ 

నెతీకొప్పు + కప్పుడా లొరసికొనయ, 

శాగు. కనుక మనము పలుకకుండుటయేమేలు” అనియే ఆ “పోళడచేడియి _లను 

శొన్నదియు. (గటి కటికియనంగ€ గ న్నట్టు దృఢము. అం. భె, 8.23) 

| పొశాం. జేసుకొని + “తిరు గాడు) 

* పొశాంంినీలమణి” 1 కా. సాాకెప్పుయగప్పి కొప్పుకప్పు = అను 

కుయొప్య. (చూ 3౫ | క్రింద “ఎక్తుయడావి.) 
Dal 



3) చిత్యాంగి వలపు 9౧౧ 

గ్. నవ్విలాసిని యతినునోవారము లైన 

చవికి ₹లకుంగులు & పాకలు చప్పరములు 

నాది మైన ఏ వమ్ము లన్ని యతని 

శకెద్చరించుచు మేడచె కేలసనపుడు. ౭౧ 

టీక.__ ని శ్రేణి = (నిచ్చిన) సోపానముల (యందు వెక్కు. బడిన), శోణమణి 
శ్రేణి 'కొంతులక్రా = కెంపుల వరుసలయొక్క మెరుగులను, చరణ అ్యారాగంబు = 

పద్మములవంటి పాదముల యెకవు, శిరముదన్నకా = తలదన్న గా; (పాదముల 

ge 
రూజ్రదనము కెంపుల కాంతులనుమించినవనియు , చితా మె క్లైక్కి_ నదనియ్సు 
హమ “తేలడన్నుటి యన గా కాంతులపక్షమున తిరస స్కు_రెంచుటు, 1 ఎక్క నప్పుడు 

మెట్టమిోద పాదములుంచుకు సవాజము కావున |] మణులపక్షమున నిజముగా శిర 
మునేతన్నుట. 

జాతరూపకవాట = బంగారు తేలుప్రులనుండి, జూత = ఫుడ్ న రూపన్మూూ 
రికా = కోభావికేవమును, ((రాపంస్వభాశచే శుశ్లాడా సౌందశే కే నాట శేపిచ.? 
నా, ర అంగ వర్గీ చాయ = తీెవంటి శరీరముయొక్కొ చాయా 1 జ అవల (దో) యజళ్ల్ళా 

DTN TTT 

(కరీరముయొక్క_ చాయ బంగారు కాంతులను మి మించినదనియు, చితా9ంగి తలుపులు 

"తెరచినదనియు, భో. “అనలంటోో మూటి యనగా, వాయ పక్షమున తిరస్కు_ 

రించుటు; [తలుపు "తెరచి శెట్టుట స్వభావము గావున] తలుప్రలపక్షమున నిజముగా 

అవక లికితో గ యుటయీ.) 'అవలందోంింయు = తికస్క_రించు? అనుట కొక్క_ యుడా 
నారణ ము. = 
జలలనాలొ ఫది ఇల దంజ లజ అట టనద ననినచా ఉలినిందిలి నన ఇవి దణ బరా కానాణల ఇలలల 2 అవని కరక అజ ౨ ఇవివివుజ న శతకల 

ఫూ. ము, నను, వ్యాక పతులలోనుగూడా *అరుంగలు అని యున్నది" 
“అరుగులు” అనియే లోకవ్యవహారము, ఆరూ” పము పా9-ఏన కవులును సమ్మతించిన దే, 

చ “విసవిసంటోక యొయ్యనడసింపు డరుంగు మెటుంగు మెట్టికల్ ! 

ననా శ_21) 

కా స్ర్రైగారమాతిము (అరంగు అనియే అందురు. (చూ. ఆము క్ష, ఫు, ల్క-ర్ర్.) 

ఇ సాళాం. ప్రా. ము న “దాకులుి; తేంజ, ప్రతుల. “ దాంకులు? 

'టాంకులు” అని సాఠములున్నవి. సరయెన రూపమేమో? అర్థమేమో? నాకు 

తెలియలేదు. 

1 ప్రా: టీ...“ అవల దో9యకా= వెడలందోంాయ గా) 

DA 



౨౦౨౩ సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

నీ, కశేతనంబుల మణి వాగితంబురోచులు 

రవి క్రిరణంబుల నవలందోవ.' (భా. ఫీన్మ. 1-104) 
= క్లిటిక్తీల (కు దిగ వేసిన), మౌక్తిక వజ జాల = ముత్యాల య వజా9ల 

జాలరులయొక్క_, మంజుద్యుతికా = ఇంపైన కాంతిని కనుదోయిజిగి = కన్నుల 

ధావళ్యము, 2 ఓరగంటంజూాడకా; (కన్నుల ధావళ్యము ముత్యేయుల కాంతిని 

వజిముల కాంతినిగూ డా మించినదనియు, చితాాంగ కిటికీలగుం డాచూ చినదని యు, 

భా, ఓరగంటం జూచుటయన గా ధావళ్యపతమున తీరస్కు_రించుటు; [కిటికీల 

గుండా (పక్క_లకుచూచుట మామూలు కొవున] ఆ పక్షమున నిజము గా ఓరగంటక్రా= 
పిక్క_ చూపులతో?” చూచుటరయే.) 

అ స్పంభ = నిలకడలేని (తళ తళ లాడునట్టి నీలమయ _స్థంభరుచితో డకా= 

నీలాలు పొదిగిన _స్తంభముల కాంతితో , నెజికొప్పు కప్పుడాలు = సొగపెన కొప్పు 
యొక్క నల్లనికాంత్కి 8 ఒరసీకొనయకా, (కొప్పుయొక్క డాలు నీలముల నిగనిగ 

లను మించినదనియు, చితా9ంగి నీలమణి న్షంభములద గార నిలిచినదనియు భె 

“ఒరసికొనుటి యనగో డాలుపకుమున, ఎదిరించుట = తిరస్మ_కించుట; [స్తం 

భముకడ నిలిచినప్పుడు కొప్పు స్తంభమునకానుట సహజము కావున] కిొప్పుపక్షు 

మున నిజముగా, ఒరసీక్రొనుట (=అనుకొనుట)యే.,.... 

ఆ విలాసిని = హాెయలుక తెయైన ఆచితాింగి, ఆతి మనోహరములయిన, 

చవికిలు = విళ్గు అరుగులు, పాకలు= వసారాలు, చప్పరములు = పందిళ్లు, 

అదియైన = మొదలయిన, విశేనములు, అతేనికికా = సారంగధరునికి, ఎచ్చరించు 

చుక = తెలియజెప్పుచ్చు మేడవైకి = ఏంగునపుడు- (అవతలికి అన్వయము.) 

ఎజ్బని పాదములను, బంగామవంటి శరీరమును, స్వచ్చమాలయిన కన్నులును; 

నల్లని కరులును గల చిత్రాంగి, సారంగ ధరుని పీల్చుకొని, కెంపుల మెట్టమార్షమున 

2 సూ. టీ _“ఓరకంటకా = అ పొంగదృష్టిబేత, చూడకా; 
8 *ఒరసికొనయోకా (ఫూ టీ లేదు) 

ఈ మూడు (క్రియలు వాడుటలో కవి యుద్దేశించిన ల మార వాా్య్యార్థముల 

చమక్క్చేతి ఫూ, టీ కర్తల కవగతముకాలేదు.-తలదన్న్యు అవలందో3యు; ఓర 
గంటజూచ్వు జరసీకొను, అను (క్రియలకు వరుసగా, అతి కమించు; తీరస్కు_రించు; 

ఆనాదకించు ఎదిరించు, అని ల మ్యూస్ధములు ,_ తేలనుతేన్ను; అవతలికితో యు; 

కడగంటితో చూచు; అఆనుకొను, ఆని వాచ్యార్గములు, 

(పూ. జీ_“అ (స్థంభ = అమందమైనః ఈయర్థము సరికాదు. 



రర కుచ నం! 
౨] చీతా,0గ వలపు 

మాది యంతేస్తుకుపోయి బంగారు తలుపులు పొయదట్లి; లోపల పృశజేశించి, కిటి 

లలో తొంగిచూ చ్యుచు, నీలా లకంచా లకడ నీ 

కుదూ, అవటి విశేవముల నెల్ల సాగంగభవనికి విన 

టు గానిలచుదా, ముసల IE 

వించేనని తే 

గ, చందికాంత వితర్షికా సాంద కాంతి, 

యిందనీల మయ స్తంభ రుంద దీప్తి క్షీ, 

డుం జెనయగొని యకు దొనరంచే మదికి) 

గంగ యమునయుం. గూడినభంగి మెజుసి. డర 

టీక*-- చంది కాంత వితేర్దికా = చలువరాళ్ళ అకాగుల యును పదద? 

దట్టమైన - కాంతియు, ఇం దనీలమయ సంభ (ములుగ) = ఏ. Ug ఇ మిషా 

ర కొంతియు , పెనంగొన్సి గంగ యమునయును కూడిన జ సంగా మిం చసన 

మును  మెజసీ = ఒవ్పీ, మడికి - అరుదోనరించెగ” ” అహ్మగప్టము ను BF గిం చను 

(చంద? కౌంతేముల కాంతి గంగవలె తెలుపును నీలమజణుల కొంత్ యముపువలి నిలు 

ఫును, కావున ఆలెండుకాంతుల కలయికకు సంగా యఖునా నంగ మమ చో పోక, 

గంగా యమునలు పంయాగక్రడ సంగ మించును*) 

ఉ. నాయక మైన కెంపుగమి నాటిన-వోటులు సాంధ్యో రాగ ముక" 

జేయయో ని? (నీ నీలముల చెక్క_డపస్పుుబనిచగ్మి. ముం ఫి గా 

యితీమై వెలుంగ, ముగ రా లమరిచునపు తని స. 
try 

గాగ, , మువ్వెలుంగులకుం గంచవయుా ముస బు గాల 

టీక. నాయక మైన = శకెంపుగమి" "పేలయును ఇ" శ Hoa సజు లము 

ణో WN wl He + ఓ 

నాటినచోటులు, సాంధ్యరాగముణ సుయ సంక పు అట్టు నన మును 
శీ 

కలిసింప గ్రా ఇంద్ర... చక్కి. = నీలములు పొడ చోటు. ఆ (కార యులు + 
hora 

చీకటివ లెనె, చెలుంగగా, నుగరొఖ్లు ౫ వణకు ry MS re, Maye ల్ 
LE శ 

కాయయగక్, (అభననను) ము వ్వెంగులన! ' ల్ Wn “ew షటల Henyy అట స్మ 

గో కటా he Arik 

మూడు కాంతులకును , కందువయోా = ఉనికి సగ అస pM,» rhe 

అట్టి భవనమున౦దు, (అవ - ఉన్న. 



౦౦ సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

చ, పరిమళ వేటు, లారజపుంబల్ము_లచిల్క_లు, పారువాల పు 

జరములు, తూలసటుయ్యెలలు చప్పరమంచము, లీంచు తొవిపూ 
సరములు, ధూపవాసనలస ౧ఛ్రిమ ముల్ , గల శేరి రత్న *మం 

దిరమున నక్కు మారుని మణోమ మ వేదికనిల్సి చెంగట౯. ౭౮ 
టీక, పరిమళ్ పేటులు = సుగంధ(దవ్యముల వె స్టైలు ఆరజపు పల్కుల= 

ముద్దుపలుకులు పలుకు - చిలుకలు, చప్పర మంచముబు, ఇంచుతౌవి = ఇంాన 

వాసనగల = ఫూసరములు, ధూప. ..మముల్ = అగరు మొదలగు భూపముఖ సువా 
సనల సంచారములు, కల్క శకేళిరత్న మందిరమునక్షా = రత్న నిర్మితమయిన కేశీన్ఫహ 
మునందు, అక్కు మారునికా = సారంగధరుని, మణీమయ వేదికజా = రత్నాలయరు 
గుమాద, నిల్చి = కూర్చుండబెట్టి, చెంగటకా = సమిపమున (తౌను నిలుచుండి. 
జవ, అన్న") 

ఉ.. ఏకడంజూ చినా రతుల 4 యెశట తీరం (నానినట్ట $ కా 

ష్ట్ర హర ళారవాస్యములు, ప్వము లౌచవుసీకిబంధముల్, 
నాకొపురీ విలాస కలనా గణికామణి కాముకాది నా 

నాకృతులు౯, విచితగతు, లచ్చట నచ్చుపలావీ మూపుచుక౯. 2౫ 
టీక. ఏకడ (జూ చినకా = ఏపుక్కచూచినను, రతుల_ ఏశట_ సీరం 

గక = రతిసంబంఢధమెన ేరాసతీరునట్లు గా, వా9సినట్టి కొక్కో క కళారవాస్య 
ములు = కొకోో_కునిచే చెప్పబడిన క ₹ామర్మములును , చవుసీతిబంధముల్ = ఎను 
పెదినాలుగు విధమ్చులెన రతి బంధములును, నాక... తులుకొ__ నాకి పరీ = స్వర్ల పు 
రేమునందలి, విలాసకల చా = శృంగార చేస్టలుగల _ గణి కానుణి = _వేశ్యారత్న 

_ముముకాముకే కా = విటులు; ఆది = మొదలైన నా నాకృతులుక్రా = అనేక రూప పట్వా. ఎ ఎ. న. కార 

ఈ వా, పా, “మందిరము లి (ఇచ్చే “వావిళ్ల! పాఠమున్ను.) అనేక మంది 
రములయందు, ఒక "వేదికమోద నిలిపెననుట అర్థములేనిమాటు. స్య పూ ము నను వా 
తప్రతులలాెన్స గూ జా మందిరమున అనియేయమున్న ది. 

4 కా, పా.._రతుల _ శేశట.)” (“రతులకోకా = (క్రీడలకు, ఏ(క్షటు = 
మిక్కు_టమెన కోరిక” అని ఫూ. ట్రీ.) 

ఏకట - తీరుట, మానవులకు గాని కరశులక్ర" కాదు, కావున “రతులయేం కటి అని యుండుట యుచితము, 6రతుల శేటగ తేటగా అవి, స్తూ, ము, పాః 



౩ చితాాంగివలపు ఆరగ 

ములును, + విచ్మిత్రగతులు = కొముకీ కాముకుల ' చిత్రవిచ్శిత్రవ_ర్హనములు అచ్చటక్ వా 
మ ల రా ది 

ఆశ్రేశీన్సవామున, అచ్చపలా తీ = అచితార్తింగి, చూపుదుకా = సాకం ధరునికి 
కత జ దా శూల బలాల శక గారా 

రాం జాగా 

చూపించుచూ, | 
rn Po ei 

ఉ ఈవిటు లెస్స చూచితే మహా న్నెఅజూణవు వల్లఏకుచే 

అ. సరా చురాగయకుై ( తగ చి న య్యపుటాలమందలో 

నావగ " లిక నారసి గైకొని యుస్కి నో వయో 
లల్ల న 

ఘక+ళవక భాభిరాను జలజాంబకి క ేలివినోద Tf వె ఖరుల్ . 60౬ 

వ. చాల్యకీడనుగూర్చి ఇపహ్పుచ్యూ ఆతని విట 

చుస్చ్ర ది= 

టీక-__ఓ వయో,..రాను, వయః = వయస్సువేతేను హావ = శృంగా 

రబేషలజేతను; కళా = తేవోవిశేవముచేతేను అభిరామ = 

(“అ 

మనో డారు డనవాడా; 

అంబకం నయనం న్మకమ్) 

అమ.) *ఈవమయో హావములచేతను, కళా = రతిక్రళే చేతను అభఖిరాము.డైన = జలజాంబకణ 

మన్మథు డా” (అని వలఫుపిలుపు)) ఈవు = నీవు, మహీజ్ర-= భూమియందు, నె 

జూణవు = మంచి 'తెలివికల వాడవు. (జాణ =. Clever, wise’ చెను). నెక 
ఇ దానాదులు చుం అగు జత. 

లు 
లా నుం. వ వల న మడా యటం ద 

ప పాన 

జలజాం౦బక = కహాఅములవం డ్రి శత్రమలవలవాచా 
క. వై 

aun 

తా రారారా చం నర 

బాణన్ర = శృంగార నాయకులలో మేటీవి - (అని అర్ధాం) ఇటు లెస స్పచూచితె = 

ఈపటమును చక్క_గా చూచితివా? (హవిటుకా = విటుడైన యిక్ళన్షున్ని "లెస్స 

చూచి 3? ఈతడు . నెబిజాణ గ అవకా ఆని అర్ధాం,) వల్లవీ...యుకు౯డై, 

(కర్త - కృష్ణుడు) వల్లవీ = = నేవ కాంయలతోడి, కుం బేష్టా = కొం మెపనులయందు_ 

“రతుల కేటుగ తేటగి.; “రతుల కింప్పుగ శేటన. ” అని పూఠాం౦. మరియు - రతు 

లక్రా = క్రీడలకు’ అనుట యునుత పే, - “ర్రత్రి” యన గా “సురతేము? గాని డక శే 
శ వా 

pa wim | 
TEI ware 0 

(+ పూ, టీ కవిచితునతులు = అద్భుక మాస్తములను. స ఏమియద్భు 

తమో? ఏమిమాగ్గములనో + 

థి ఫాం పొ... యుతు (రైతగ , నెయ్యపు. . + నావగ లెల్ల = నక్క_ల్కియా 

రసీ*__ఇంచుమించు గా అన్ని పితులలోను సొఠమి"రైేయున్నది. “యుత (డైత 

గజ అను అనర్యయము సరికాదు* “నక్కొ-లీకి” ని ని *“అస్వలికి గా నేను సవరించినాను* 

+ కా. సొ “వెఖంకా (పూ, ము, నన్ను తీంజః పతులు నాలుగింటి 

లోను. *వైఖరుల్ " అనియే యున్నది, 

ఈ పద్య సాశమును గూర్చియు _ పూర్వ టీక ను గరార్చియు పాతి పదమును 



ఈరి౬ సారంగధర చరిత్రము (౮. 

అవిరత = ఎడతెగని (=మిక్కిలి అనురాగ = ఆస కతలు = కూడిన 

వాడై, (వల్లవీా గోప కాంతలయొక్క_, (కుచ + ఇష్టాళ్ళ కుచేస్టా ప్రద = పాలిండ్ల 

యందు, ఇచ ఇష్టమును) ఎడ తెగని యను రాగమును, కలవాడే, ఆని అర్థాం. | 

త్రగజ్రా == ఒప్పునట్లుగా , నెయ్య ప్రటాలమందభోేక్రా= (పీయమయిన ఆవులమందలో, 

(ఆలమంద = గోకులము = (వేపి-లో, అనియును.) అగ్గలికకా= ఉత్సాహతి 

శయముచేక్క ఆ వగ లెల్లక్రా = ఆవు - ఆబోతుల చేష్టలన్నియును, ఆరసీ = చూచి 

వైకొనియున్మి_క్రా = ఆవక్తనములను తౌనును గ్రహించి వ్షించుటను; (కృష్ణుడు 

తాను ఆబోతుగను _ గోపికలావులుగను, (క్రీడించెనని భౌ.) శేళివినోద వె ఖమల్ = 

ఇంకనుగల పసీతేనప్రటాటల తేమాపెలన్యు (ఆవగ లెల్లక = శృంగారవిహా హారలక్షుణ 

ములన్నియు, కై కొనియున్మి_క; జలజాంబక శేళి వినోదవైఖరుల్ = రతిసంబంధ 

మయిన చిక చిత వర్తనములును - అని అర్థాం లెస్స చూచితె! (అని వెనుక 
కన్వయము.) 

భాగవలేమున కృష్ణుని బాల్య చేష్టైత ములలో ఈకింది వర్గనమున్న ది: __ 

సీ, “గోవల్లభు(డ శేను గోవులునోరని 

వడిలటంక వైచుచు వంగియాడు,” (10. ఫూ : 805.) 

విమర్శిం దుచో (గంథము వి_స్పరిరిచునన్నఛయమున ఫా పూ. టీ. యథాత్షరమిందుదా 

హరించుచున్నాను. పాఠకులే పరిశీలింతుము గాక, 

కవు నీవు = ఇటు =  ఈదెనను - (ఈవిటుకా = ఈ విట కానిని _ 
అతత లాల 

రి మ క 

శక్చన్ణులవారిని అనుట) లెస్స, చూచితె = చూచితివా (చాడుముఅనుట. (జీని 
న న. చ చలనము చనా మరా ఆడ కల 

ననగా, మహీక్షా = భూమియందు గెజజాణవు = నీవు మిక్కిలి శేర్పరివి. (ఈ 

విటుడు సెిజకాణ f అవును), వల్ల... చ వరపీ = = "గోపిక పీకల యొక్క కుచ = 

పాలిండ్లకు జు ఇష్ట = అనుకూలమైన _ అనురాగ = ఉమతో ఎ యుతులైై = 

కూడుకొన్న వాడే, తేగా = ఒప్పంగ్యా; నెయ్య ప్రుటాలమందలోక్డా "= దయ 
Tian rat మైనయావ్రలవందలోే, ఆవగలు వల్లిక = ఆవన్నెలన్నిటిని, ఆక లికి = ఆచెలువ ( రాధ న క. అల 

యనుట), ఆరసీ = కనిపట్టి, * కెకొని = (ఆకృష్ణుని) చే పట్టి, ఓవ... బక ఓయి 

వయః = యాషముచేకస - హావ = 'నేర్పుఖేతను _ అభిరామ = = మనోవారుడయిన_ 
జలజాంబక = తామర వూబాణముకల వాం డా (మన్మథుండా,, 'శేలివినోద వె ఖరిక౯ా== 

నుల. వానా ఆరు ఇ నం. 

కీరిడాకాతూనాల పికారమందు) (ఓయి వయో హానక భాభి రాముండ్యా ఈవిటుని 
చకొని యా క్రల్రికి శాతూవాల ప్ర కారనుందు 1) ఊనికిక్రా = ఉండుటను (తెస్సచూ 

చికెశి ఇని అన్వయము). ల 



౨.] చితాంగివలపు 30౭ 

చె పాఠంగధర పద్యమునకు ఆనువాదమిట్లున్న ది.--- 

“బాలుడా, చూడు గోపాలకృష్ణుండు, బాలత్వమునను వేేపచ్లెలోపలను, 
ణ య 

గొల్లభామల ౬ బెండ్లికూయ లంటే సి, కొల గాందా. 'బెండ్లిళొడు కాయె (జూడు; 

కన్నెల నెల్లందా. గదుపులంేసీ, యెన్న౦గ నాలపో తెర్దాయె జూడు.” 
ళు 

బా, శం సారంగ, ఫు 25" 

క్క ఒక డూరువూనం జెలి * యం 
దుళె జంశెనదూచెం జూచితో మతి కటిసీ 

మకు / బెనలాడు “గామో నా 

సి కుత స్సీమూాి యటంట సిద్దం బయ్యొన్ + ౭౭ 

టీక. ఒకండు = ఒకవిటుడు, ఊరువూనకా (ఊరువు 4 ఊోనక్రా) 

“అక్కు_లికి పాఠమును, దానికి “రాధయనుటి ఆను సర్గమును ఆసంగతీము 

గానుండుటబేతను, ఆపాకమున - అస్థాంతక దమక్క్చృతిలేకపోవుటచేతను- పద్య 

మున స్ఫురించు చున్న - ఆవు-ఆబోతుల కథ అనువాదమున స్పష్టముగా కనబడుట 

చేతను- నేను కొలది మార్చుబే సీ_ నాకుతో చిన యర్థృమును చె చెప్పినాను. పిజ్జాలు 

పరిశీలింతురుగా కం 

తి హవి మనగా శృంగార భావజమైన చేష్ట గాని “నేర్చుకాదు. 6 హీల్రాలీ 

లేత్యిమో హావా! (క్రియాః శృం గార భావజాఖ) అమ, 

(“హోవము. Amorous gesture: dalliance, Clandishment. (ఆల 

శృంగారరస భావముల వల్లక కలిగే క్రియ (జోను. 

* శా. పొం “అం,దుక జంకెన యంగ (జూడందా నుణి.ి (“అందుకే = 

అంతమాత9మున క్కె జంకు ఎనయంగక = = ( వానికి భ యముక లుగునట్లు గా తోకలా = 

వెంటనే (వాడు)? 

శా. సా లో మొదటి తప్పు యతిభ 9)౦శము* (చూ. 9౨.౯౬౩) ఇందవది 

కత్రోక్రాి- అనుటీక అమూలకము, “అం, దుశ...జూచితో' అని పూ, ము. ననూ 

తంజ, పితులలోేను సరియైన పాఠ మున్నది. 

(కా. పొ (లలబినయుడు (పెనయుడుకా అ కలహీంచుచుండ గా? 

జని ఫా. జీ.) 



e౧0౦ సారంగధర చరితము (ఆ, 

చితిపటమునందు మదన క్రీడలభోనున్న నాయికా నాయకులను 'చూపీ 

చితాంగి అనుచున్నది --- | 

టీక. పలునొక్కు_ల్ = దంత కుతములూ, నిగుడజా = ఏర్పడ గా, 1 కళల్ 

వలయలగాకా = కళలుదయింపగా (= రజఃస్థానములు కరగ గా.) వెవె౯ = చెవు 

ర్పజా = మోదమిద చెమటలుక ఏమ్మ గా, 1 సముత్క లికల్ పెంపుతగ డ్రా = ళ్చం 

గారచేస్టలు వి_క్టరిల్ల గా, వెనంగి = క్రీడించి అలసత్వంబొప్పంగాకా = మాంద్య 

మేర్పడగా, సంజీక్ = ఎడమి య్యక్క  వింకేలు గానుండట = చిక9 చితంగతులతో 

నుండుట్క (వారకి రతివినోదపొఢి, రాచూలి = రాకొమరుడా, కంటివా? 

జేరోకపటమున, పోరాడుచువ్న జెట్రీలనుచూపి సారంగ ధరుడనుచున్నాడు, 

1 పలునొెక్కు_ల్ నిగడకా = |కిందిెపెదవ్రలయందు పంటినొక్కు. లేర్పడగా, (కోప 

ముదేకించినప్రుడ్కు పెదవి కొరుకుకొనుట స్వభావము; దానినే కాెడుకరచుట తనం 

దురు. (రజొడుగకచుట- 10 bite the underlip from anger— చౌను* 

“పీదవాడికోపము పెదవికిచేబు” అని లోకో _క్రి.-) జెట్రీలిద్దరు, కో) ధాతిశయమున 

జెడుకరచి రని అర్థము: 2 కేల్ ఇలయంయగాక్రా = వ్యాయామ విద్యావి శేషు ములు 

* ఫూ టీ.--*కళల్ = కాంతులు 

రతి సందర్భమున కళ” లనగా రజఃస్థానములుగాని “కాంతులు” కావు, (కల 

లంటుటి; కళలు గరించుటి శృంగార కావ్యములతో పరి చయముగల పండితులకు 

కొసి త్తలంకావు. అట్టి పరిదయములేనివారికొరకు బాంనుపండితు డెంతవివరముగా 

వాంసినాడోచూడండి-.“కళలంటి. (ఊ. హరిశ్చంద్ర). 4-159.) Touching 

her to the quick. కళా స్థానములు the nerves. కళలు చెమ్మగిలక్రా = 

శా. శం 2.82 her heart melted: it touched her to the quick.” 

(వూ టీ “సముత్యలికల్ = వేడుకలు? 
క్ “ఉక్క-_లికి యనగా చ "త్సుక్యము నెడి సంచారి ఫౌ వము, బహువచినమువేత 

శృంగారర సమందు పి ము క్షములగు శం కానూయాది సంచారి భావములు,-చ.*ఒనె 

నఖంజ వాసనలు నుక్కు_లికల్. విలసి'ల్లె” (వసు, 8_శరి, ) వివరములరకొ వ్యాఖ్యానము 

నుచూచునది. 

1,2,8, 4,5, పదములకు ఫ్లూ, టీ. లో జెట్టీల పరము గా అర్థములేదు. 

కా నిటీక చిట్టచివరన (ఆతి వినోదపెోఢి జెట్టు = మిక్కిలి వినోదమందు దిట్టశనము 
నల మల్గులు! అని యున్నది. మల్గుల ప్రస్తావము మరి లేనేలేదు, . 



ఈ] చీళాాంగీవలపు _ తదిం 

ప్రకటముకా గా, మైపె చెమర్చకా, రీ సముత్క_లికల్ = విజయోత్మ_౦క, పెంపు 
, సపేనంగి = కో స్తీలుపట్లి ఉ ఆల సత్యంబు = ఎన్నదగిన చేవా 

బలము, ఒప్పకా, ర్ సందిక = పట్టుపట్టుట శనరును సందియ్యకుం డ్రా వింతలు గా 

నుండుట = ఆళ్చర్యకరము గా పోరుచుండుట , కంకికా = చూచితిని. * తలిరుంబోం 

డీరొ = =తలర్రీ, వారు ఆతి నినో దపా? ఢే౯్ర = మిక్కలి విచితంయమమున క్ బీ స్త "నేర్చున 

జేట్లు = శెట్టీలు; శా౫దా*! = నానూట నిజమేగదా! 

ఈ. "నిక్కుగం జూడు చికమది నమ్ముది వేడుక నోలలాడు న 
మ్మక్క_లగుట్టు బట్టబయలై Y కనిపింపలోం బొన్న కొమ్మ మాం 

దెక్కిరమించు చున్మి_” *“యవునే! మగువా యది చితమాట తా 

నిక రము) కృష్ణ లీల గద స్ విపు జెన్నినమార్ష మంతయు.) ౮౧ 

టీక. (చిత్రం) నిక్కు_గ(జూాడు = సిక్టిచూడం, చికిము = అది = 
అడి బలే చిత్రము. నెమ్మది - చేడుకకా 4 ఓలలాడుకా= (ఆ పటములోని చిత్రము 
చాచినయెడ్డలు మనసు అనందమున మునిగి తేలును, అమ్ముక్క జా కరా ఆలగుట్టు-= 

| హస్య పం దేశము - బట్టబయలై కెనిపింపయకా, పొన్న = అదిగో కామ్మమింద 2 

[|| ఆయువతిని సెకొని, రమించుచున్కి_ యా (కర్త. యువకుడు, అధ్యా 

హారము) 

ఈ పూ. టీ.___తలీయంబోండిరా = చిగుకువంటి మేనుగల మయో చి తాంగ్.) 
చితా9ంగి మేనివర్ట్సనము సారంగధ్ధరునికి పకృతము కొదు. ఈ టీక పికరణ 

మునకు శ్రేవలవునుచితము, (చూ. ౬౫ వ పద్యము క్రింద, ) 

1 పాశాం.కినుసింపయగి (వూ, ము.) | 

+ శా, పా... “శరిపాొన్న వె”. ఈ పాకమున అక్టాంతర చమతాడైరము 

లేదు పూ, ము. నను, తంజ. పంతులు నాలుగింటిలోను , “పొన్న కొమ్మమి దెక్కి.” 

అను సారమే యున్నది. చితాంగి వాక్గమున “పొన్న - కొమ్మామో దెక్కి. యనియు 

సారంగి వాక్యమున “పొన్న కొన్ముమి (దెక్కి.” యనియు నాగవన విభాగము. 

వరా,._సూ. టీ. వ్యాకపతిలో “పొన్న కొమ్మమిోడెక్కి_ = పొన్న 
. చెట్టుకొమ్మవై నసేక్కుుకొని! అనియున్న ది. కాబట్టి శా. పొ, కల్సితేము. అనుచితము, 

( పూ: టీ, _ఓలలాడు = జల క్రీడలు సేయు చున్న.” 

ఉభయుల వాక్యములకును ఒకశే యర్థమువెప్పుటచేత పూ. టీ, వారికి 
పద్యోములోని అర్థ చమత్కృతి అవగతము కా లేదనుట స్పష్ట్రము* 



9౧౨ సారంగధర చరితము (ఆ. 

(పారంగధరుకు_) అవునే _ మగువా, అవును లేవమ్మా, అది చితంమొట్స 

నీక్క_ము = నిజమే. నీవిఫుడెన్నిన మాగ్గమం౦కేయుక్రా = నీవిప్పుడు వర్ణించిన విధ 

మంతంయును , వేడుకకా = వినోదముగా, ఓలలాడు = జలకీీడలాడుచున్న , అమ్మ 

కుల = (శ్రీల (=గొల్లపడుచుల) యొక్క, గుట్టు బయ్మలై కనిపింపల కా (వారి 

వస్త్రములను తీసికొనిపోయి) పొన్న కొమ్మమీ (దెక్కి, రమించుచున్ని_ = ఆటలా 

డుచుండుట, కృష్ణలీలగద! 

క, అని యిటు లతే డాకామిని 

యను వాక్యము లెల్ల 'పేజె యర్గముగా నే 

ర్పున వీజీచి మాట లాడిన 

మన సేమియు విటుగ కపుడు మదవతి కణంన్, ౮.3 

టీక. వేట అర్థము జ కాజా = అగునట్లుగా, విటిచి = పదములను విభ 

జించి, మాటలాడినను, మనసు, ఏమియుక్రా = ఏమాత మును, వీణుగక = తన 

వెద్దప్రయన్నమునుండి మరలక , మదవతి = యోొవనపు మదముననున్న్న ఆచి తాంంగి: 

కణంకకౌజుమౌనని వూనికతో. (ఆ ముదవతిమనసు, విజిచినా విజుగ లేదని సారస్యము. ) 

క, * పసనికవంబము, మంజుల 

వసనక దంబము, ననర్హ వరమణి భూపా 

విసరంబులు, విరినెత్రా? 

విసరంబులు, దిగిచి వలపు వెలివిసరంగ౯. ౮3 

1 శా. పా-ణాశపనీ(డికదంబముి (=ోబంగారు సమూవాను. అని ఫూ, టీ 

బంగారు సమావాము, వెండిసమూవామ్ము ఇనుపసమూసము, ఆను వాడుక 

'“కెనుగు చేశమునలేదు. కబంగారు సమూపహాి మనగా “జం గారు నొమ్ముల మొ త్తి 

మని కాబోలు, వారిొవముశీ అది సరిమెన మార్షముకాదు - సొమ్ములను - ఊరక 

'సమావామనుట భాషా సంపిదాయముకాదు. అసలు వారిపాఠ మేకప్పు, ఫూ, 

ము నను లంజ. వాాశకపుతులలోనుగూడా *పసనికదంబము అను పోఠమున్న డి, 

“పసని? పాఠము తప్పనుకొని కాద్ర్రీగాశే పసీండియని దిద్దణారు. పొరపాటు. 

శపసను? క, ర. లోనున్నది. “కదంబము” నకు సరియైనయరగ్గము, శర. లో లేక 

పోయినను ఇకర నిభుంటువులలోేనున్న ది, ' 



౨] - చితాాంగి వలపు ౨౧౩ 

టీక. పసనీ = ఎజఫుమించిన పసువువన్నెగల, 'కదంబము- = సువాసన 

ద్రవ్యములు కలిపిన చందనము, మంజుల - వసన - కదంబముక = మనోజ్ఞము లైన 

వ(స్ర్రములయొక్కు. మొ త్తేమును, అనర్థృ = +. రంబులు, అనర్హ = వెల చెప్పరాని, 

వరమణిభూపా-- విసరంబులు = _ మేలయిన రత్నాల సొమ్ముల మొ_త్తములునూ 

నీరినెత్తావి - సరంబులు = మంచి సవాసనలుగల వూలదండలును, తిగిచి ౫ తీసి? 

వలఫు - పఠిరుళయు. (మోనామని యసాం) వెలివిసరంగజా = గుప్పున: గుఖాళిం 

పగా, “'బయలుపడగా, అని అనాం.) 

క. “ఓయి నెజజాణ తలకొన 

చేయుము విరు లిష్కె జవాది ౪ చెయి పట్టుము, వా 

లాయ మెదం జేప్పు కలపము, 

కో? యని యీంగానె మరుండు కో యని యాల్చెిక౯.౮ర 

(ఇ) క్రీ, “యకుకర్ణమ సంజ్ఞ యలరుంగ దంబమ్ముు కలపమునాంలను.” 

(ఆం. భా, 2.168.) 

(b) “కదంబము. An 0110 or mixture: కదంబపొడి Pouncet. 

A fragrant powder compounded of various eseences.” (బాను) 

శదం౦బము కావ్యములయందును ఊన్న ది. 

జడ “కమ్మకడంబమేల! వెలి. గాగిట ౧హార్చినంజాలు 4 (రాజ - విజ, 4-92) 

వ. “చిక_నయిన యాచొక్క_ పు కదంబములు పోయు విద్యాధరీ కదంబం 

బులయాట పాటలకు మెచ్చి.” (వసు. 2-11); “చొక్కపు కదంబములుపొోయు = 

చొక్క మైన యాయనులే పనముల నల6దుకొన్న*” ఆని వ్యాఖ్య. 

“కవి కద౦బ శబ్దమును రెండుమారులు చెండర్భములలో చతురముగా ప్రయో 

షించినాడు, ఫూ, ట్ర వారా రండర్ధములక్షును అదై ప మత మిప్పించినారు.. 

క. పా చెయియబట్టుము. (=చేత్మగ హింపుము, వెట్టయుట్టుమని భా 

వము అని పూ+* టీ.) 

*ఇదుగో అ కరు. చెయ్యిపట్టు? (ఇదిగో మందు - నోరుపట్టు? అనుకప్పుడ్కు 

చెయ్యి, నోరు, పీథమలుగాని ద్వితియలుకావు. చెయ్యిపట్టు = చెయిచాచు; 

నోరుపట్టు = నోరు "లెఅవుము” -ఆని (ప్రకరణమును బట్టి యర్థములః 6చెయ్యింబట్టు . 

“నోరుంబట్టు” అనగూడదు. “నన్ను. పరిగిహీంపుముి; (నన్ను. మన్ని ంపుముి అను 
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ఆ లదు 

టీక_ఇవె విరులు = ఇవిగో ప్రహ్పములు, } తలక్రొనంజేయుము క ధరింఫు 
ము+ (నన్నా సుఖానుభవమునకు వూనుకొనునట్టుచేయుము--- 'కేలకొొను = యత్సీం 

చు, to make an effort.’ బాను.) జవాది. (ఇదిగో) చెయిపట్టుము = చేయి 

చాచుమ్సు. (కోతికి పూసెదను _- ఆని భౌ.) నన్ను కేపట్టుము. = పరిగహిం 

ప్రముః (అని_ ఆర్థాం): కలపము = చందనము వాలాయము = తప్పకుండా, ఎదం 

జేత్సుము = వక్షుమున ఫోొసీకొొనుము, (నన్ను - వాలాయము =. నిరంతరము ఆటా 

మ్మునజేర్చుకొనుము _ అని, అనాం) కో = ఈగందము మొదలగువానిని తీసికొ 

నుము, (నన్ను కెకొనవోయ్యి ఆని ధ్వని) అని ఈంగానె = చితాంంగి, ఇయ్య 

గానే, మరండు, కో అని - లశ్చెకా = శేకషెళ్లైను (తేన మంతే9ము చక్కగా 

పారుచున్న దని మదనుడు సంతోవమున శేక వే సెనని - భా) 

కే” సంతోవనూచకధ్యనికి అనుకరణము, __ 

క, “కోయని కవిసినలోని కౌం 

తేయులు నందటు6 గడంగి తేసులువజపక్షా.ి (ఫీవ్మ - 2100.) 
ఉం “కేయనితౌంకి రు గరణకోవినులై కుకు రాజైసిన్యముల్ .” (ఆరణ్య - 5-891) 

గీ “మంచిమేలైన 1 దిదిగొ కొ” మృంచుః గప్పు 
_ ర ” (య 

. రంబు సగపాలు వించి ఏజెం బొసంగి, 

“పఫూనుమి మెయి భోగంబు భూపణంబు 

అసల ని వని యాతాలగ యొనల రాల, రగ 

నర్థములలోను “చేపట్టు? _ “చెయిపట్టు అని చే, చెయి, పిథమళతే గాని ద్వితీయలు 

కావు. ఒకటిశెండుచాహారణములు. ఆ 

క. “నన్నుం, జేపట్టునునుము, కంతుని 

తూపఫులనగు నాదు మనసుతుందుడు కడంగుక్రా.” (నుల్ల, విప్ర 4-19) 

ద్వి*---“చేవట్టి కజకటింజే నీతీవను చు" 

నావిదుమాధరి యలయుచునుం'డె.? (నవనాథ _ ఫు, 6శి.) 
వూ, టీ, __*కలకొవంచే మయుమువ నిన్ను తలంచుకొనునట్లు చేయుము *' తల 

కొను = అను (క్రియకు “తలంచుకొను అను నర్థము లేదు= శావునవూ, టీ. సరికాదు, 

f కా- పా.-ఇదిగాగామ్మంచు' (“ఇదిగొ కొమ్ముందు' ఫూ. ము.) 
“ఇదిగొ ఆనుట సరికాదు. (యా. ౧.౨౭ వ పద్యముకి )౦ద ) నూ+ ని 

వ్షిదిగొం గొమ్మంచు” అను పాఠము నే గ్రహించి నది. nn 



తె నారంగధడుని నిగ 'హము ఆ ద్మో 

టీక సగపాలు = 'అద్ధభాగము, కప్పూరము, నించి = వేసీ, మంచి మేలయి 

నది (విడెము) ఇదిగొ, కొమ్ము _ అంచుక్ = తీనీకొనుమని, -వీడెంబు- ఓసంగీ = 

తాంబూలమచ్చి, (ఇదిగో మంచీ మేలయిన, (కొమ్మ ఓ అంచుక్రా) కొమ్మ = జవ 

రాలు, అనుచు; చితోంగి తనెనేచూవి పలుకుట _ అర్థాం.)-_ భూహణంబులు = 

సొమ్ములు, ఎసలక = అలరారగా భోగంబుక్రా = ఫోగమును, మెయికైేో 

శరీరమును సొనుమో = ధరించుము, (భూవణంబు లెస6గ కా = అలం కారములొప్పీ 

యుండగా, ఈమెయి౯ = ఈనాశరీరమునంద్రు భోగంబుకా = రళిసుఖమును, 

ఫూనుము = పొందుము; అని అర్ధాం.)-_ అని, అ జాల = ఆ గయ్యాళి, ఒనయగ రాం 

గకొ=( వీడేము మొదలయినవి ఇయ్య రా గా, (అవ - అన్య.) 

ళం... NOM . 
మ, అవి చే నంటి చెనంటింజూ యతం (దిటు! వ్ sf Was ల్ ముస 

బు విరాజిల్రంగ. గూడం బెట్టనధనంబుల్ లోకమందుక౯ ₹నొవూ 

ల్లవిగా కవ్వరి వమ్మ! కావలయువేళక౯ వచ్చి కొంపోదు 4 నే 

నివి సిపెట్టియ నాదుదాయథ్రరముగా నిందుండ సిమ్మున్నియుక ౮౬ 

+ “కెొమాళ్లీవి” (గ్రామ్యము” అని కా్య్ర్రిగారి అక్నేపయు, అందుకు గిడుగువారి 
సమా ధానము'___౪ఏ. వ, కొమారుండు బ. వ. కొమారులు. కొమార్లు = కొమాళ్లు, 
అని వాడుకటాన్నా కళాప్రపూర్ణ శ్రీ) చేదం చేంకటరాయశా (క్రి గారు గ్రామ్య 

మన్నారు, ఆయి తే శబ్దరత్నా కరముందు అది సాధువు గాౌనే ఆడావాతమయిజన్న డి. 

కవులు ఆడి వాడినారు, డకార లకాగములు కలిసీ శ కారమయిన స్ట పొన్ని శబ్ద 

ముళీలో రకార లకారములున్ను శే కారములయినవి. ఊదా. నీరులు = నీళ్లు; 

వి స్తరులు = వి స్తళ్టు పందిళ్లు, గోళ్లు; వేళ్లు; మొదలగునవి.” (చాల, శరం ఫు. 161) 

$ శా. పాం “చేండివిం 

శాస్త్రులవారు 'కొంపోదు.” ఆని “ఫల్ స్టాపు) పెట్టి, చేండివి _ నీ"పెట్టియ 

నుండనిమ్ము! అని యన్వయించినారు. _ “పెట్టియనుండ నిచ్చుట. నేండుమాత9 మే 

కాదు; సారంగధగుడువచ్చి కొంపోవువరకున్ను; కాబట్ట్ ఆ యన్వయ్యముసరికాదు. 

అనలుు వారిసాఠమే సరియైనదికాదు,.- ఫూ* ము, నను, తంజ పతులలాేను 

గూడా కకొంపోదున్నే నివి అని సరిరైనపాఠమున్నది. మూలగ 9౦థమిట్టున్న ది. 



౨౧౬ సారంగధర చరితము (ఆ. 

టీక,___అవి = ఆభూవ. తాదుల్బూ చేకా ££ ఆంటి =వైేతితో తాకి, చెనంటిక్రా= 

దుర్మాడ్డు రాలయిన = ఆ చితాంగిని- చూచి - ఇట్లకా (ఇట్లు అక )= ఇట్లనిను, , 
కావలయు వేళ్ జా - వచ్చి; నే౯ా - కొంపోదుకా = జన తీసీకొనిపోదును. ఇవి = 

ఈ వస్తువులన్నియు, నీ "పిట్టియకా = నీపె పెళ్తులో, నాదు దాంపురముగాక్ జ నే 

దాచి పెట్టుకొన్నట్లు గా, ఊందనిమ్మ. 

" “తనుక్రా’ అను (క్రియకు “ఆక్లా! సంగ 9వారూపము, __ 

ఆ. వె. “వ వై శ్య సతికి నొక్క_వరము, సత్ క్షుత్త)య 

సతికి రెండు, శూద్ర సతికి మూడు? 

విప సతికి: నూటు -వేండంజన్వరములు.” (భా. నభా, 2268.) 

కనకో అనుటకును “అకో అను సంగహారూపము కనబడుచున్నది, “ఇన్న 

గంబు హిమవన్నగనకా దనరారు భూవరా.” (వసు. 2-18) 

క, అని పియము గడల్కొనం బ 

లిన నెంతయు హావఛావలీలాగతుల౯ 

 ఫ్వని చతుకోకులచే నా 

యన మది మేకొలుప లేక వ్యాకులముతియు. ౮౭ 

టీక. అని, ప్రియము = (ప్రీతీ, కడలుకొనకా = అతిశయింపగా, పల్కి 
నక = పలుకగా, (చితా9ంగ - లేన) హీవ,,. *గతులకా- పహోవ = భో 

చృకు ఇంచుకగా వెలిబుచ్చునటై భూనేతా9చి వికారములయొక్క_యు. 

భావ= మదనోదయమును తేలుసు మనోవి కారముయొక్క_యయు = (వికానో 
మానసోభఖెెవ్మ. అమ ) లీలాగతులక్రా' = విలాసరీతులచేతను, ధ్వని = చతుర ఎ 

ఉక్తులచేకా = వ్యం గ్యాగ్థముచేత చమత్కారములయిన మాటలచేతను,- 

“కల్లిదండుగిలు కూర్చు దాచిన ధనము లెల్ల బుతు9లనిగా కెవ్వరినామ్ము; 
వలనినయప్పుడే వచ్చి + కొంపోదు - నలినలోే చనవీలి వా డాంపరముగ , 
నలమి ెక్సైలం బెట్టుకుని ప్రియంబెసం.2 (పుట, 46.) 

pr: సా. “తని (ధ్వని? పూ, ము తజ వాక పికులు ) 
తన: (వట్టి) చతురోక్తులకం చెను “ధ్వని వతు కేకులు) శ్రేష్ట 
నాలు 

కే రములంగ దౌ. 

+ “కెనిపోదు? అని ముద్రిత పితిపాథము. అందు గణ భంగము, ణా 



౨] సారరగధరుని నిగహాము ౨౧౮ 

ఆయనమదికొ , మీకొ లుప తేక = ఒప్పింపలేక, వ్యాకులమతియై = కలతనెందిన మనను 

కలదియే* 

“హానయు” ను గూర్చి సాహీక్యదర్సణము. 

క్రూర చేతారది వికారై స్తు సంభోగేచ్చా ప) కాళకః 

భావన ఏవాల్పసంలక్స్యు వికారో హోవ ఉచ్య లే. 

ఉ. ఆతరళావ్నీ జెందమున నారట మొందుచు “నేమి సేయుదుకా 

రాకికిం వోడు వోయినది రానుతు౭ జెందము మెత్తగాదు, చా 

డాకికి వచ్చి యుండ నింకం + దాలిరు చెల్లునె? మారుండంటిమా. 

ఘాతకుం, డోర్వరాదు) సముఖంబున నేటికి శనాయపారముల్ ఏ ౮౮ wm 

టీక__ఆ ..తరళాక్షీ = చందలశేతయైన ఆ చితౌగింగి; రాసుతుడెం' 

దము = రాజక్రమారుని మనసు, రాకికికా తోడువోయినది = రాతితో సమానమె 

నది. (రాసుతుడు గనుకనే వాని మనసు రాతితో సమాన మెనదని సారస్యముఎ) 

మెత్త గాదు = మె త్తబడుమార్షము కనబడుట లేదు, ఏమిచేయుదునుశి 1 దాతికికా క 

దాకలిమోడికి = వచ్చియుండం గా, ఇంక, తొలిమి = తాళుట (జ పేకుగా ఊరకుం 

డుట.) ఇెల్లునె = భెల్లదు. మారుండంటి మా = మన్మ్శథుడోో *ఘాతకుండు = 

హాంసించువాడు. ఓర్వ5'దు = వానివలనివాధ 'సహీంపరఠాదు, (కావున) సముఖం 

+ కా. పా తాళిమి (“తాలిమి వూ. ము; తేంజ వా. ప్ర.) 

“తాలిమి ఆను రూపము పాధువుకాదు, (చూ. ౨ర-వ పద్యము (క్రంద . 

+ వూ. టీ __“దాతికికా = సమీపమునకు,’ 

ఈ టీక నిరాకరము. “దాయి యన గా, కమ్మరవాని దాకలి (శ్ర. ర 

చ. “డిక్కు_రటి శిరంబుడాయి్రి లయకాలు(డు కమ్మరి, వె రివీర సం 

వారణ గుణాఖిరాముండగు మెలమఫీముని ఖద్దసృ ష్టికికాఎ 

ఎ భీమకనిచాటున్ర 

సారంగభరుని మనస్సు అను లోవాము తన సముఖు నును దాతిమోదికి వచ్చి 

యున్నది. కావున ఆలసింపక (ఆలసించిన కాక చల్లారిపోవును గావున) గట్టిగా పట్టి 

మెత్తగా నలుగగొట్టవలె ననుకొన్నద్సి చితాాంగి, 

ఈ ఘాతకుండు = ఘాతుకుడు. కస్నాతకుల ఘాకతకులంలాంగ సంస్కరిం 

చు”. (శృం. నై. 7_127,)—_“ఘాతక - & killer, murderer’ (ఆప్టే): 

25 



౨౧౮ . సారంగధర చ రిత్రము [ఆ. 

బునకొ = ఎదుటబడీన తర్వాత, రాయబారముల్ = మధ్యవ క్షి మాటలు, ఏటికికా 

మ. అని యూహించుచు లజ్జం బో విడిచి, యే కొంతంబుగా నల్రెస 

లనుచు౯, బెంట దొలంగ, పీవి వదలక, గామాంధకారంబు నె 

మ్మునము౯ గప్పివం గన్ను గాన కపు డా మ తేభగంభీరగా 

మిది యత్యేంతనిరంకంకోద్దతిని బల్ఫికా బట్టంగాం జూచినకొ. ౮౯ 

టీక... ఆ మత్తేభ గంఖీరగామిని = మదగజమువలె దీమసపునడకగల - 

ఆ చిత్రాంగి లజ్జకాపోవిడిచి = సిగ్సవదలిి నీవివదలక్రా = పోకముడివీడగా, కా 

నూంధకారంబు = కామమనెడి కటికి చీకటి, నెమ్మనమఃకొ కప్పీనక్రా = మనస్సు 
నాక 9మింప గా, అత్యంత నిరంకుళో ద్ధతిక = జంకుకొంకులేని మొక్క_లప్పు 

_సావాసముతో, ప్టంగాక, చూచినకా, (నిరంకుళ- మత్తేభ, ఫు పంమయోగము 

వలన అప్పు డాచితంగి అంకుశళితులేని మదగజమువలె విడివడినదని సారస్యముఎ) 

క, గడగడ పాపభయంబున 

వడశుచ్ము “నిడి యెటినొడవ వచ్చె” నటంచు౯, 

వడి లేచి యతడు “తలీ 
Cn 

తడ వాయెను వచ్చి పోయెదను నే' ననుడు౯. ౯౦ 

టీక ._ గొడవ' = కష్టము. (= లేనిపోని పీడ.) 

క, “ని న్నెదు అదుకే చూడ 

నిన్నాళ్ళకు చెలన్ర గాల నిట వచ్చితి పం 

క న్నివు తిరిగి పోయెవ' 

నన్నక్ నేలోవ నిత్తునా నవమదనా? గం 
జీక= ఇన్నా కేకు సెలవుగాయగకా = ఇంతకాలానికి. 

మ “అతిమోవాం౭బున మించుతల్లి నిట సీ కాసించియున్నా? ననా 
రత సౌఖ్యోన్నతి చెందంగోఓ సుకుమార, రాసుత్కా యాత జా 

పాళాం,.. “పోయివచ్చెదను నేననుచుకొ (ఫూ. ము.) 
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3. సారంగధరుని నిగీహము శిరా 

కతి న న్వేడుక్ 6 డేల్పుమా; తలయయణా చేణీకికోరాశ్నీ స 

మ్మతి సారంగధరుండ వయ్యు నలయింపకా జెల్లునే' నావుడుక ౯౨ 

| టీక. సుకోమారా = కోములుడ్యా రాసుతా = రాజకుమూరా మించు 

తల్లిని = మెరుపు తీగకు తల్లివంటిదానను ( మెరుపు తీగెకంకును మెరుళైనదానను-) 

*నను -£[ ఆ రత సాఖ్యోన్న తి చెంద౯ కోరి = నన్ను ఆ._రతి సుఖాతిశ$యము చెం 

దుగాకయని (కతి సౌఖ్యము నర్గించి- అని భా”) అతి పూవాంబునక్ = మిక్కిలి 

వలప్రుతో; నీ కాసించియున్నా = నీ మోద ఆశపెట్టుకొని యున్నాను. 

ఖీ ఆత్మజాకృతి = మన్మథునివంటి సుందరఠరాకారము కలవాడా నక? 

చేడుకకొ తేల్ప్చుమో = నన్ను ఆనందమునముంచి అలేల్చుము + సమ్మతి 

= మంచిమనసు కలవాడా, సారంగ ధరుండవయ్యూ క్రా = చందు౨నివంటి అంచ 

గాడవైెకూడా (చందుడు. లేడిని ధరించువాడు.) ఏణీకికో రాకీకా ననుక = 

సాగ సెనకన్నులు గల అందగ త్తేను- నన్ను. (కొదమ లేడి కన్నులవంటి కన్నులుగల 

నన్ను.) అలయింపకా = బాధింపగ్యా చల్లునే (నీవు సారంగధరుడ వయ్యును- 

సారంగనయననెన నన్ను బాధింపవచ్చునాశి సారంగసంబంధ బాంధవమున్ననైనను 

మన్నింపరాదా€) నావుడుకా = అనగా. 

“ఉన్నాను యొక్క సంగ9ంవారూపము “ఉన్నా వ్యవహార సిద్దము. 

అనుకృతియందున్న ది కాన్రన ఆశే పార్ట ము కొదు.* (కాత్రీగార ఉన్నాను? 

అనురూపమునే ఆశ్నేపించినారు. అందుకు గిడుగువారు తగినసమా ధానము చెప్పీ 

నారు. చూ. వాలు శర ఫు. 226.) “నను + ఆరతసౌఖ్యము = ననారత 

సాఖ్యము” ఆనునంథి, “జడ్డక్క రంబుతో బదాడి స్వరంబు గూడుచో జద్దకు 

లోపంబు లేదు) అను బా, పాకీ, 9, ) నూత ము స) కారము అసాధువయినను 

“శిల మందం డ్నంచివేనీమునున్నయ క్రై” (నవ ఫు, 80) 

అన్న పా9-చీన ప్రూయోగబలమునను , శ్రమంలమిజేతన సాధు వేయగుచున్న ది, 

అట్టి సంధి కొడబడనియెడల చితా9ంగివాక్యమునను - సారంగథర వాక్యమునను 

కూడా అనారత సౌఖ్య మే” యేర్పడి చమత్కార మంతకరించును. నిజానికి 

చితా) యఖిలషించినది “రత సౌఖ్యము” గాని, వట్టి “అనారలే సౌఖ్యము కాదు, 
ఆదా 

విప్పా, టీ....ఆనారత = స్థీరమైన? @ “ఆత్మజాకృతి౯- = మదన రూప 

ముచేత 4 సమ్మతి = ఇష్ట మైన లీడిని ధరించు చందు9ండ వుల. ఈ యర్థములు 

సరియైననిగాఫు. 
అన 



కీకీకి సారంగధర చరితము fe: 

చితౌ9ం.— మనోవారాంగా, అంటిన నేమి! నేను 1 అంటుపడంగ లేదను చుక్షా = 

(పరపురుషస్పర్శచేత) మెలపడలేదని, నిన్ను- అంయెదకా = నిన్ను 
ముట్టిపిమాణము చేసెదను, 

సారం*__  అటు-అంటకాదు = నేనట్లనుట లేదు. (మలేమనగా!) జనకునంటివ 

పిమ్మట, నన్నంటంజెల్లునేశీ (అనుచున్నాను.) 

చికాం-__. ఐన౯ = అఆట్టయినయెడల నీ అంటునకా = నీతోడిస్నే హమున, 
అంటు కామిక్ = సంబంధపడక'పో తే (అనగా నీ చెలిమిలభింపనియెడల) 

పోణముల్ల్ గ₹ంటక = చలింపక (=లేచిపోక) మేనకా = నాళరీర 

మున ఎటుల౦టును = ఎట్టునిలుచును! (నిలువవు కొనన ేనునిన్నంటు 
కొనకమాననని ఫెవము.) 

+ పూ టీ. ౯-నేనంటుపడ లేదని యంటుచున్నాను - అనయా, ఫుస్పిణిని 

భా లేదనుట-” 

అంటుపడుటయన గా మైలపడుట గాని పుష్పిణియగుట కాదు. “ఆంటుపడుటి 

తోకములో ఫురుషులకునుకలదు, __ 

1. “అంటుపడు = అశుచియగు? (శ, ర.) 

2. 'అంటుపడ్డాడు - he was polluted, he became unclean, అంటు 
బడ్జవాడు One who is not to be touched.’ (చాభిను.) 

8. వ॥ “వాండువినక యా యువతింబట్టుకొనియె; నంతనదిచూచి నన్నంటిన 
కఠన నంటుపడితివ్వి సచేలస్నానంబొనర్చి యింటికరుగుము.” (జేంక-మాహా. 480.) 

4. ఉ॥ “ఆంటితిచే మొ ఫుష్పువతియా లతేకూన న క్రైననంటు , నన్నంటకు 
మున్గ దాయకనని యవ్యలికే(గిన.? (ఈ. రా, 6. 57.) 

ర్క “అంటు = మైలి (చూ. నూ. ని.) 

“ఆ క్రీ పుపహ్పిణియైనది” అవునర్థమున “అంకెనది'; “ము స్రైనది” ఆనవలె గాని 
వూ “అంటుపడినది”; ముట్టుపడినది" ఆనగూడదు. “అంటుడి _ 

woman. (జాోను.) 
ఈ menstruous— 

మ “అభిజాతత్వముగల్టువాన, సత్కి అంకెయండంగా దుర దో 
రభ టికి గొల్వున కీడ్చి కెచ్చి. (పాండవోవ్యోగము.) 



అ) సారంగధరుని నిగంహూము 9౨3 

( 

క, “మే లాటుడీ వెట్టంగా 

మేలా? నిలు ్ళ పో వలకు సుమా, చలమేలా! 

(మేలావర సదదూ)పక 
మేలా? *వరియింపు” మనుచు మోందక బడినక్ొ. 2 

టీక... మేలు = దైవానుగోవామున సంసా ప్రమయిన యూశుభమును, 

ఆజడి ెట్టంగాక- "మేలా = రట్టుచేసి వ్యర్ధముకావించుట మంచిడా? నిలు-పోవ 

లదు సుమా; చలమేలా = నీ కీ మండి పట్టుదల మెందుకు! , మే-లావు - అర 

(౯ఆ)కా = శరీరముయొక్కా బలము త్టినవెనుక, సదూంపకము-ఏలా = చక్క 

f శా. పొం 6నిలుపోపలేంజుమో.'  “నిలుపోవలదు సుమో? అని 

ఫూ, ము పా, ఆచితతరము.? 

౯ సా “మేలావరసుత, తామసమేలా*ి (మేలా (మా £ ఇలా 

వరసుత = మన్మథా. వూ. టి) 

“మా = లమ్మీకిని, ఇలా = భూమికిని, వర = భర్తరైన నారాయణుని 

నుత = కుమారుడా = మన్నథుడా] అని ఫా జీ, కర్తలు చేసిన యూవా 

బాలా డొంకతిరుగుడు; వైపెచ్చు - అనుచితము కూడాను, నిజానికి సారంగ 

ధరగుడు రాజనశేందుభని కొడుకుగాని, “మేలావర.నుతుడు కాడు. “మేలావర 

సదూ)పక మేలా!” ఆని తేంజ, పా. ఇందు. “లావు + ఆజక్రా? అన్హూవోట శతా 

లంకార సౌందర్య నిర్వవా ణార్భము అలఘునేఫమునకు బదులు లఘుశేఫమువాడ 

బడినది, ఆరవాస్యమును గుర్తింపళేక పూ, టీ, వారు డొంక తిరుగుడు టీకలు 

వాని నారు, 

* శాం పా = “రమియింపుమకుదు? (తక్కిన ప్రతులలోను పాఠమి క్లే 

యున్నది.) 

రమియింప్రుమనుట "కేవలమ సభ్యము* కావున శా పా. సరియైనదికాదు* 

అ'ససలుపాఠము 6 పరియింపుమును చు*' అనియుండునని నాయూవా, ఈపాధథమున అస 

భ్యత తొలగుటయే గాక కవికత్యంత మిష్ట మగు- “మేలావ మేలావి అను శబ్దాలం 

కారముగూడా పిద్ధించుచున్నది. ఓనకించు” అను క్రియకు _ పొందు = పరిగ హిం 

అను నస్థమున్న డి, కవరించుట - 60760 = పొందుట.” (బౌొ)ను ) 

గి ఈ ఆది తప స్ట్ ఎరత బూని, పతివరింపంగనొల్లక బృ్రవ్మాచర్య 

మున నెలింగి యరకా్యిశినుయున నసీంచి.? (ఖా. శల్య. 2_9౮8.) 



౨౨౮ సారంగధర చరితము (ఆ. 
శీ 

దనయుతోో నేమి [ప్రయోజనము (జవసత్వము లుడిగినపీమ్మట _ నెంతటి నుందగ 

చేవాముఖాను నిహ్నమోజనములగునుు కాబట్టి బిుప్టు'జే.) వరియి౦పుము = పొందుము 

అనుచుకా, మోందకా పడీనకా - (నాబ్టవచరణమున యతి విచార్యము.) 

గీ “హా మహాదేవి యని చెవులంటి కేల 

వడిం గడకుం బోవు నప్పు డవ్వనిత ఖు పనిత 

మణిగణోజ్జల కంకణకషణన మొలయం. 

బట్టునుప్పటి వే జుట్టి పట్టుకొని యె. నాం 

క.__శేలలా- చెవులంటి = చేతులతో చెవులు మూసీకొన్సి పనిత,.. 

నము,--పనిత = కొనియాడబడిన (పణిక పనితాని. ,.స్తుతార్ణాని? అమ) 

మణిగణోజ్జ్యల = మణుల మొ ్తములచేతీ పహ కాశించుచున్న' కంకణ = హృస్ట గీ 
—0 

భూవణముల యొక్క, క్యూణనము = శబ్దము, ఒలయకా = ఒప్పగా. (పళ _స్హము 

బయిన మణులు చెకిి_న కంకణములు మూోగయశగా = ననుట.) 

క పటి చలపటి యా రా 
రు ర 

పటిని గూమ్సండం "ఐటి పకపక నగి “యా 
రు లు 

కట్టింది యగు మకునకు దను 

గ్య ట్రెడ్ మొప్పించి యెందు6 గదద వింకకొ, ౮ 

టీక సట్టి = (ఆసారంగధకునిచేయ్స పట్టుకొని, చలపట్టి = మోడిచేసి,.. 
అటట = కంక వకు ఫి a వ పకపకనగి ఇక నెక్క_డికి పోగలవోయి” అని అర్గమగునట్టు గానన్న్వి. కట్టండి 

ఆగు మకునరక్రుడా = దు ర్మార్టుడైన మన్మభథునకు, ననుక్రా, కటి £ ఇడి __ కట్టిడి. 

(క్వాశ్థ కారసంధి. ఫారి-దీనులం నమ్మతించినదే చూ, బాల, శర. వుట. 287-297. ) 

కక౦దర్పునకునమ్న € గట్టాప్పగెంచి” (నవనాథ. ప్ర 46 ) 

ఈశా. పొ రతికి (రణిక = ధ్వ నిచే యుచున్న- రత్న సతయాూహముల చేత 

పి కాళశించుచున్న కడెియముల యొక్క శబ్దము.’ అని ప్రా జ.) 

“ధ్ననిచయుచున్న కడియముల ధ్వనియనుట యను చికేము. అదియట్లుండ గా 

ముంజేతి క ంకణములను_ “కడియము” లనుట సరి కాదు, 

ఓపనిన,? శం, పా 

(“జనిత' ఫూ, ము. పాం; 



౨] సారంగధరుని నిగహము తతో 

నీ చూపుకన్నెజికంబు 1 వాపె మేనది మెచ్చ 

గుచ్చి కొయగిటం జేర్చి కొన వలచె! 

చెవులలో నమృతంబుం * దలిక నో రడి మెచ్చ 

తీయనా తెర విందు చేయవలదెః 

భుగభుగ వాసనల్ + నిగుడించెం గెమ్మోఏి 

యది మెచ్చి నొక్కి_ ముద్దాడ వలదెః 

యుల్రంబుం [(గగయె నీ యొయ్య్యార మడి మెచ్చ. 

బొసలగ దానికీ సీవి యొసంగ వలదె? 

గీ రమ్ము సారంగధర వేగిరమ్ముమాని 

క గలరవమ్ముల నణకించు గలరవమ్ము 

నాదు ములనూలి గంటల నాదు వినక, 

చంట నీయుర మూనక, చంట, దగునె?. గా 

టీక __ మేన = నీ శరీరము, చూపు కన్నే తిక౦బు - పాపెక౯ా = నాకన్ను 

ళా. పా-లాీవాప... మెచ్చి ((వామె... మెచ్చి” అని ఫూ ము పా.) 

చేను ఫూ. ము, పా, తీసికొని “మెచ్చి అని సవరించినాను (ఇే కక్కిన చరణ 

ములలోను,) 

శ శా. పాంజిలుక, ., మెచ్చి. ((జిలికి,, వూ. మ, పాం, 

+ కా. పొంోనిగుడంగ( గమ్మోవి- యది మెచ్చి మోము! 

“నిగుడు? అకర్మక (క్రియ, కావున “కెమ్మోని వాసనల్ నిగిడినడి? అనుట తప్పు. 

అది యట్టుండగా కెమ్మోవి వాసనలను నిగిడించినందుకు డానిని ముర్చాడక = “అడి 

“మెచ్చి - మోము నున్టాడవలదె” అనుట బొత్తిగా తగదు, 

'నిగుడించె నె'మ్ముగం బది నేను మెచ్చి.” ఆని ఫూ" ము, పా, 

“నిగుడించి కమ్మోవి యదిమెచ్చి నొక్కి.” ఆని తంజం పాం 

(శా. పాకలయపయా... మెచ్చి? (“నరపవెనీ, .. మెచ్చి.) అని ఫూ.ము పా.) 

కలంచుటి యనగా వ్యాకులపరచుట = తోభెట్టుట. - మరి మనసును 

కలంచి (ఆమోభ పెట్) న వారి కెవరుగాని ఈవి" యిత్తురాశే +నీవి? నిత్తురా |) 

+ ఫాం పూ, “కలరవమ్ముల. = గ శ రవమ్ము” 

29 



“93౬ . సారంగధర చరితము [ఆ 

లకుగల మొ గ్ట్యమును పోగొట్టినది, ఆడిమెచ్చకొ = ఆ'మేను మెచ్చుకొనునట్లు, 

గంచ్చి...వలదె = విగియారే కాగిలించుకోవద్దా (ఓయీ, నీవు నన్ను నిరాదరించి 

నను నీమేను మన్నించి నా కనుల కానందమును కూర్చినచె. అట్ట మేను మెచ్చునట్లు 

కాగిలించి న్గాకృతజ్ఞతను చేను తెలుపుకొనవలదా! శాబట్టికౌగిలించుకిెననిమ్ము _ అని 

ఛా, ఇస్సే తక్క్యినపాదములలోను. )) నోత చెవులతో, అమృకంబుఇ చిలి 

గకాడ్డ- = అమృత మధురములయిన పలుకులనునించెను, అదిమెచ్చకా = ఆనోరుమెచ్చు 

కొనునట్లు, తీయచా తెర = కమ్మునినాయ'ధరమును , విందుచేయవల టె! (నామోవినం 

దుకొనుము, ఆని భా.) ఇమ్మావి = నీయెజ్ఞుయధరము, భుగభుగవాననల్, నిగు 

డించెక్ =. గుబాళించెను, ఆడిమిచ్చకా కా ఆ యధరము మెచ్చునట్లు, నొక్కి - 

ముద్దాడవలదె!్ (నీ యధరమును పంట నొక్క_నిమ్ము, అని - భా.) ఓయ్యారము = 

నీహనొయలు, ఊల్లంబుకా కరంచెకా = నామనసున కాన౦దమును కలిగించినది. (కరC 

చు = కరగించు) అదిమెచ్చకా, దానికి = ఆయొయ్యారమునకు, ఈవీ = బహుమా 

నము _ లేక నీవి = ధనము ఒసలోవలదెశీ (నాపోకముడీని సడలింపునుని _ భౌ.) 

కావున, సౌరంగభర్క (సంబోధనము) వేగిమ్ముమాని = తొందరగ పాటుమొానుకొని 

(అనగా తొందరప డి వెళ్లీ పోక) రమ్ము ~ క లకవమ్ములకా = సావురములను (= పావు 

రముల కూరలను) ఆణకీంచు = పరివాసి౦ంచు, గలరవమ్ము = = నాకం పద ఛనిని (= మణి 

తమును) నాదు, మొలనూలిగంటల _ నాదు = శబ్దమును, వినక- శి చంటకా = 

నాకుచములయం౦ద్చు నీయురము, అనక = మోపక్క (=నన్ను కౌగ లింపకయే) చంట = 

చనుట, తశునే = తేగదు. 

కగ లరఛభమ్ము = గలరవమ్ము” ఆని శబ్దాలం కారము కావున “కల . గళ” అను 

పాఠము సరికాదు. “మానసి అను క్వ్యార్థముమిాది “కబలి గల = యగుటలో విప్రతి 

పత్తిలేదు. ఓక్క ప్రయోగము, 

' పీ కష్టురాలవ న్నె చొక్క_పురాలనగు మేని _ కపవురాలంోతు బింకంబునణంచి, 

దనరుచులు లా కములునిండం దనరుచుండు,” (నరస) 

గళ శజము “గలి యగుటలోేను ఆకేపములేదు... 

. “ఫాల్ తటిల్లతాంగి జిఃనూప్రు చెలుంగులజేం గలధ్వనుల్ 

గల కలకంఠులం గదిమిి (వసు, 8-67.) | 

*వ్టూ- టీ. చంటక్రా క కుభములతో, నీయురము = నీవక్కుస్థలమును.? 

“నా మణీతమునువినక - నా మొలనూలిగంటల 'మో9తవినక _- నాయురోజ 

ములయంద్లు నీయుకమునుమోపక' పోవుట నీకు తగునా? అన్లి చిత్రాంగి భౌనణను. 



ఆ] సారంగధకుని నిగ్రహము 952 

చూపు క న్నెటేకముు అను నుడి కారము నవనాథ చరితంములోని దే, = 

“కన్నుల కన్నె లీకము కడుంబాయ. 

జెన్నారంగోకి చూచిన ఫలంబయ్య్ట.” (పుట, 417) 

మం అనినం గాలినశూలము చెవులలో నంటించిన పైన నూ 

నినపెందిమ్మున సొమ్మసిల్లి, నుగుడక౯ా * వే వేటి యమ్మం్నతి నం 

దనువాక్యమ్ములు నిక_మయ్యె నని వీన్నంబోేయి, కన్నిళ్లుగా 

అ నునుంజెక్కు.ల, చాకెజం దడుపుచుకా రాచూలి లో జాలిగ౯. 

టీక. = దిమ్ము = మనస్పంకటమ్ము వాగుడక్షా = తిరిగి చేతేణి = వెంటే 

తెప్పరిల్లి విన్న ౦బోయి = వెలవెలపాటువంది. నునుంజెక్కు లక్రా = నున్నువైన 

చెక్కి_ళ్లయందు, కన్నీళ్ల, కాజ" = పివహీంపగ్యా రాచూలి = ఆరాజకుమా 
రుడు, భో జాలిగక్ర్రా = మిక్కలి మీనము గా, 

గ పులుకుపులుకునం జూచి యక గాలికితోడం 

బలుకుపలుకున డె దై న్యంబు 4 దొలుకం బశ 

+ “నను బెనుప నోపు పీనతల్లి వనుచు నమ్మి 

చెల్లయబో! యిటు వచ్చిన దెల్లలోలిగా. ౧౦౧ 

“నాకుచములతో నీయురమును అనక ఆను పవేమున, అనవలసీనదియు _ ఆనకపో 

వునదియు చితౌగింగియగుచున్న డి, కావున కుచములతో అని రృతీయ గా ఇెప్పుట 
యొషప్వుకాదు, 

మరియును ఫొ టీ, కర్థలు “ఈపద్యమందు మేను, అమృతము, నోరు, 
కమ్మోవి, ఒయ్య్యారంబును - సారంగధరునివి చూపు, కౌగిలి, చెవులు, వాతెజ, 
మోము ఊల్లంబును - చితాంగివి ) అన్నారు, ఆ లెక్క_లో, సారంగధరుని చూము 

చిశాంగి పద్ద క్రింద జమకట్లబడినడ; చితా9ంగ “నీవి? అెక్కు_కురాక ఆసలే యోగికి 

పోయినది. మొ్తముమిద శాత్త్రిగారి గింథమాలో పద్యము - ఆర్థముకూణా 

జకచారికి రాక అణకలువేయు చున్న ని. 

శ శా. పొం చీలేర) 

“తెప్పరిలు? అను నర్థమున లేటు). కకటళీఫముగాని లఘులేఫము కాదు: 

(చూ, శ ర) పాశారమగుడ కా దెప్పిర్షి* 

+ కా. పా..-*దొలంక) ((దొలుకి బౌ. శ, ర, పా.) 

+ సాశాం*ీనన్ను బెనిచిన పినతల్లి” (శూ* ము.) 



ఫో 
1 

# 

995 సారంగధర చరితము (ఆ. 

టీక. ఫులుకుష్చలుకునన్ = (భయసంభ )మములతో) మిణకరిన్తూ - చూచి 

(చూ, చా) ( చెల్లంబో = ఆయ, ఇటు, ..గలి7జకా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు 

కావలసినదంతయు జియినడి* (వీనతల్లివని నమ్మి వచ్చినందుక మంచిపని చేళాశ్ర. అని 

నిష్ణరము, ) 

చ మదిం దలంప౯్ వినం దగనిమాటలు నోశెబు లాడె జెప్పయా? 

నెదిరి మనంబు లో. తెజుల * శేమిటి కీవలవంత? దల్రడిం 
చెదు మది వావిం బో విడిచి చెల్తరె! తల్హియ డైన మంచుం గో 

విదులన విందు, నాకు వినవే పరభావులు దొడయిట్టువుల్ + ౧౦౩ 

టీక. ఎదిరి మనంబు లోతు ఎజుయగక = ఎదుటి (వాని) మనస్సును 

చక్కగా తెలిసికొనక , ఈ - వలవంత = వలప్రుచాధ్య ఏమిటికి = ఎందుకు? f చెల్లర= 

ఆయ్యో, వాని పోవిడిచి = వీశునారు కుమారుడుగదా అన్న భావమునుగూ డా 

వదలి, మదిక్రా కల్లడించెదవు = మోఛపడెదవు. తల్లియ - దైవమంచుక”, కోవిదు 

లనక్రా = పెద్దలనుచుండ గా విందుక్రా = వినియున్నాను, నాకు పరభామలు, 

తోడ(బుట్టువుల్ = ఆప్బాశచెర్లెండ్లవంటివారు, వినవే = ఈసంగతి నీవు వినలేదా? 

ము, వల దమ్మా యిటువంటి + కానిపని యో వామాశ్నీ, య్ వెట్టి బు 

అడు 2 3 సో ద చ ద్దులు నీ కేల ఘటిల్లె నమ్మా: అగువక దుర్భాష లీ ట్లాడి యో 

(నా, టీ.__వెల్లంటో = ఆశ్చర్యము, 
క చెల్లంబటో” ఇక్కడ సంతా పాస్థకము గాని అళ్చ ర్యార్ధకము కాదు. 

“చెల్లంబో = సంతాపమును తెలుఫ్రనది” (శ. ర.) “చెల్ల _ Alas >? (బౌ 

* శా. పా...“ ఏమిటికీవలవంతే (6 దల్లడించెదు? (“వలవంతేక్రా = నుదనవ్వథ 

వత్రం పూ. టీ) 
ఎదుటిమనసు నెరుగక వలవంతనొందుటయే తప్పు. అదియట్లుండగ్నా నీవు 

పావిగూడా గణింపక యిట్లు తల్లడిల్లుట అంతకంహినుతప్పు; అని సారంగధరుడు 

"ండుతప్పులను వివరించినాడు. 

చుట సరికాదు, 

క్ ఫూ, టీ, __ “చల్ల? = ఆశ్చర్యము? 

కావున, ఆతనివాక్యము “దేశముగా నన్వయిం 

ల వెల్తయోి వలెశే క వల్లె” యును సంతాపార్థక మే... ఆళ్చ ర్యార్థకము కాదు. 
(“చెల్లి = బతార్గకము” లశ్రీ్మనారా.) 

+ పాశాం.-_  కొనిపనులో.? 



౨) సారంగధరకుని నిగ హాము ౨9౯ 

కొల నా శేటికిం గ క్రై దమ్ము? మజి లోకుల్ విన్న నేమందుర 

మ్బ! లఘుత్వంబుగం జూతురన్ము తగదమ్మా ధిర్భముూాహింపుమా. 

టీక. ఓ *వామాకీ (త్రై మాత్ళసంబోధనము ,) కానిపని = తేగనిపని, 

కొల = పాపము లఘుత్వ౦బుగ క = చులకనగా. 

టరు క తమతల్లి పురంథ్ జూ 

త మతలి గడా దదీయ తనుజుడ నంట ₹ పహ 

రమణీ యేకజి నైనను 

రమణీ యేతరగుఇంబు రా నేక్చునాకో? ౧౦౪౮: 

టీక. తేమ తల్లి = మాకల్లి, ప్రరంధీ)జాక _ మకల్లి = కుటుంవినీ సమూ 
వామున ను తృేమురాలు, తదీయతనుజుండనంట = ఆమె కమూరుడన నటు రమణీ == 

ఆమ్మా, ఏకటి నైనను = ఎక్టిసమయముననైనను, రమణీ యేతరగుణంబు = మనోజ్ఞము 
కాని (చెడ్డ) గుణంబు, రానేర్చునొకో = రాగలదా. (నాకు దుర్దుణము కలుగ -నే 

కలుగదు - అనుట) (3) 

గ ఈతలంపు 1 నుజ్జగింపు భూమి[ఘ్నాన 

యింక బదివేలు 8 నేల? నాహృదయ శుద్ధి 

యుప లెటుంగరు మదనారి ముక గాక” 

యనుచు +దర్దనిం జాపి యయ్యనఘుం డనిన. ౧౦౫. 

టీక.__ ఈతలంపును - ఊజ్జగింపు = ఇట్టివెడ్డకోరికను మానుకో. భూమి 

* ఫ్రా* టీ.___.“వామాతీ” = ఓ సుందర నేతా.) 

ఈయర్గమనుచితేము * (చూ, ౨-౬౫ (క్రద.) 

+ సాశాం. . “తా రమణీయ గుణవీవిడిచియు, రమణీ నాకితర గుణము 
రాశేర్చునొకో. (తంజ. పతి ),..తదీయ తనయుడు దనకో...) (ఫూ. ము.) 

1 సాశాం. వేని సెట్టు? ( “పదివేలు వచ్చె” శతర్దించిపలికి 

నననాధచరితమున నిట్లున్న ది--- 

“వదలు మితలంపు భూవల్లభునాన 

పదివేలు నేల; నా భావసంళుద్ది 

మద నాంలేకుండు తక్క మనుజు లెర్టుదుకె”.. __(ఫుట, కర] 



౨౩3౦ సారంగధర చరితము (ఆ, 

కనాన = ఇందుకుతప్పీతివా. రాజుతోడు. (ఒట్టు పెట్టుట)... మదనారి = 

ఈళ్వరుడు.___ తగ్ధని = చూపుడువేలు, 

మ © 
శొ,అనిలాక ₹ కేతన వల నిటై౯ గమ్మణిక్, “నిక జగం 

C౧ ళో 

వౌ నౌ మే లన నీవ తెల్పుకొన నేలా నీగుణంబుల్? సతీ 

సూనుగాామణి నొదు నీహృాదయ మిచ్చోః గంట్సి నే దేవతం 

గానే విపినతల్లి. గాను, విభుభేగ స్త్రీని భావింపయకా,. ౧౦౬ 

శకీక్ట ద నీలాలక = ఆ చితా, లేతనవ్వు- ఇిటయడ్రా = నిర్ణమ్యే 

నూ చకమయిన తేలికనవ్వు కనుపింపగా, =. ఇట్టకా = ఇట్ట నేను. నతీ,...వెదు = 

పతివ్రతా పుతుంలలో మేటివగుదువు__.. విభు = రాజుయొక్క, భోగ ద్ర్రీనిడా 

ఊ౦ప్రుడుగ త్తెను 

క. ఛావజుది బారి బడుచో 

వాపిల దల సు? ధర్జవర్తన మేలా! 

సీ విత యేల పెనలెదు? 

నే విడ నాకన్ను లాన నినుం గూడ కియజ్షా, ౧౦౭ 

టీక. భొవజాని బారి౯ా పడుచోకా = మదనబాధలో తగలుకొన్న ప్పడు._ 

నాకన్నుల [ఆన = నాకండ్లతో డు, నినుంగూడక - ఇంకక -"న్నే విడక్లా = నిన్ను 

విడీచిపెలును* 
Ae) 

గీ తక్కునుడువులు విడువుము, పెక్కు లేల? 

యొకగడియమాత ¥ మిట గూడి యున్నంజాటు) 

ననుచు గదియంగ్య దలుపు మూయంగం దివ్టకు 

నాకలికితోడ ధిరతీ నాతండనియె. ౧౦౮ 

టీక, ఒకగడియ (సేపు) మాకిము, ఇట = ఇక్కడ, కకాడీయున్న కా- 
———— 

+పాశాం,.__ “తీగ? 

t కా, పా “ఇటుగూడి (ఇది ఫపూం, ము, పా.) 

అప్పటికి కూడియుండలేదు కాన్రన “ఇటు” అనుటపొసగదు, “ఇశి అని వేరొక 
పాఠము 



తా] సారంగధరుని నిగవాము “౨౩౧ 

చాలును, అనుచుకొ, తలుపు- * కదియంగ- మాయంగ యివ్రున = తలుపు వూర్తిగా 

మాయుటకు యత్నించుచున్న . ఆకలికితోడజా = చితాాంగతో, అతండు, ధీరతళా ౫ 

ధైర్యముతో, ఇట్లు - అనియెను. 

చ. వడి నరపాలు భోగసతి వావుబు నాకు బ చేమి యంటి “వం 

గడమున సెల సొ” డవినం “గాదటు వే నలచిన్ననాండ వే 

ర్పకితి” నటన్న. బోవ్రున స్వభావము తల్లివి నాక్కు శేక్రియ 

బనంతుక కష్నిన్ర్ర 4 నావి చెడు మందు మహీం ం గలదమ్మ యందులక్ ౯? 

టీక, భేగసతిక్రా = ఊఆంపుడుగక్తెను. వంగడము = వంశము, సొడ్డు= 

తప్పు (= ఆంతు,. స్వఫొవము = సహజగుణము* వావి యే (క్రీయకా చెడుమందు = 

ఎట్లు వాపిచెడుమునెదవు! ఎందులక్రా = ఎక్కడ గానీ మహీక్రా = లోకములో 

కలదమ్మ = ఇంతటి అన్యాయము కలదటమ్మా; (లేదని భా. 

శ ఫూ. టీ. కదియంగకా = పొందుటకు” 

అప్పటిపియత్నేము తేలుప్రమూయువరశే గాని _ “పొందు జాకాలేదు. 

ఈసారంగధరకు పాూర్వోత్తర రచనలుచూచినవో ఈవిషయము తేలగలను. 

4“ బతుకకనీతోడి సరససంభోగ - వీలఃడేలశి వదలి చనిపో లేను, 

వాలాయ మింక నని వాకిలిమాయ( - దివురు చితాగింగితో ధీరతంబలికె.) 

(నవనాథ. పు. క8ి.) 

“ చలము సేయక్మని చక్కని మేడ, తలుప్రమూయల (టూను6 

ద త్తజంబునను.” (వాం శం- సొరంగ. 1-615.) 

౯ కావు నకొ మరువకాంకలం గుందనీక్క యనుచు వాకిలిమాయ నటునిటు6 

జూచు, వనికచొప్పెణియి భూవరసుకుడపుడు.” (కూ. తి. సారంగ, ఫు, 17) 

+ కా. పా... “వావి చెడ మందు అన్ని పతులలాేను ఈపాఢఠమే 

యున్నది. శా. టీ. వాాతపితిలో “వావిచెడకా = వరసదప్ప, మహీకా, మంగ= 

ఇ" నధము, కలదమ్మా = కద్దాశల్లీ ఆని యున్నది. కూచిమంచి _ తిమ్ముకవియు: 

ఈ పారముెనే గంహించి — “శివశివా మతీ వావివడమందుగలదె అనియే అన్నాడు" 

కాన్సి వావివెడుట ఒక జబ్బు కాను కావునను, నుందున్న చో వాని చెడుతుకు 

సారంగ ధరుడు సిద్దపడినట్లు అర్థమగును కావునన్సు మందు ప9స్తావమంతయు చెత 

ముగా నాకుతోచలేదు. అందువలన “వావి యే (క్రియంజెడుమందు-- ఆని సవరించి 

చాను, 



౨౨౨. సారంగధర చరిత్రము (అ. 

తల్లీ, “నేను రాజు గారికి ఊంపుడుగ ల్సెను గాని యిల్లాలిని కాదు. కావున నాకు 
వావితో పనిలేదు? ఆనెదవుగాని అది యతుకనిమాట -ఎట్లనగా, “మో కులానికిత ప్ప” 
అనగ్యా ఒకడు - “నేను చిన్న నాడే వేరుపడ్డా? నన్నాడట! చేవుపడినంక మా తాగిన 

కులానికి గలిగిన తప్పుపోవునాశే అౌ్ల్లే నీవు భోగ కాంతేవగుదువు గాక; మాతేండి9 

సంబంధమున నాకు తల్లివి కాకపోను కట్లు నన్నెట్టు వావిచెడుము నెదవుశ!ీ అది జరు 

గనివూటి అని ఛా 

క్క వల డిటువలె6 గకూ్క్క ఆతి 

పలుకులు పలుకంగ నింత పదరం దగునే? 

తలపోసి చూడు లెస్స 

నెలంతా, రత్నాంగి యొకటి? 1 నీవెకటియుణే? ౧౧౦ 

టీక _ కక్కూ రితి పలుకులు = కార్యాసక్తిచేత 'బొచిత్యమును పొటింపని 
మాటలు. ఇంక పదరకతశగునే = ఇంతగా తొందరపడవచ్చునా 1 

య 
క. కాయములుం *నొవముకుం దిళురపుం 

బాోయములు( దలంప నస్థిరంబులు; ఫీనికా 

జ ప్ర జ న్రాయిగ నమ్మ యకృత్యము 

'సేయలో. బూనెదవు మింది సిలు6 గెతులోవుగా!. ౧౧౧ 

టీక.___కాయములు = 'జేవాములు, కొమరు-తిమిరవు-  సాగియములు = 
పడుచు దనఫు పొగరుతోడి వయసు స్పును, ఆస్టీ స్థరంబులు = వంచలములు (క్ల కాలము 

నిలలిచునవి కావు) వీని౯ = ఇట్టి చంచల వివయములను, స్థాయిగక్రా = స్థిరము 

గానుండునవి అని, నమ్మి, అకృత్యము = చేయరాని పనిని, చేయలయయూ నెదవు. 

మిాందిసిలుంగు = ఆపైనివచ్చు అపదను, ఎజుంగవు గదాశే 

f 7. పా..._*నీవొక్కాటియే? ((నీవొకటియుే' వూ. ము. తంజ, తాళ. 
పా) 

* శా. పా. కొమిక్కి తిమిరప్రు (శొమిళి = ఓకుమారీ (చిళతాంంగ) 
అని వూ. టీ 

సారంగధరుడు పీనతల్లిని _ ఓకుమారీ, అని పిలిచినట్లు టీకా. కర్తలక 
తోచుట వింత. మరియు, “కొమిరంి అనుపదమునకు “యౌవనవతోయన్న య ర్థ వెంక 
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ఆ అర అగ్న జక ఆ. వె ఇపుడు ఛైెర్భ మూని యిసుమంత పుష్బకో 

దండభరునిబాధ తాళ లేవు; 

పాప మెంచి మోదం బటుశార6 బటించు 
C౧ తు 

దండభరునిబాధథ తాళం గలవెః ౧౧౨ 

టీక. ఇపుడు, ఇసుమంత=కొంచెమైను పుష్పుకోదండధరుని = ఫూవింటి 

వాని (మన్మథుని) బాధ, తాళ లేవు. మిందకా = పరలోకమున, పొపమెంచి = 

నీవుచేసిన చెడ్డపనిని విచారించి పటు కార్లణబట్టించు = ఇనుపపట్టు కార్లతో పట్టి 

నొక్కి ంచు ద౦ండధరునిబాధ = యమచాధ, తాళ గలవి? 

తల్లీ, ఇప్పుడు, సుకుమా రములయిన పూల దెబ్బల శే తాళ జాలని దానవు, 

పిమ్మట కఠినములయిన యినుపపట్టు కార్ల నొక్కు_లకెట్లు తాళలవు* తాళీజాలవు 

కావున నిట్లితల పుమూనుకో , అని తా, 

తిప్పుచేసినవారిని కట్టివేసి పట్టుకార్లతో పట్టి నొక్కి. జాధించుట పూర్వకాల 

మున నొక తెరగుశికు*._ | 

వ “నరకంబులయందు. = = పట్టు కార్లం బట్ట్రించియు. =. బాధ పెట్టుదురు” 

కార్తీ 8.166. 

EE +సున్న ము 'మెక్తుట ముం బట్టు కాటులం బట్టుట యు సౌధ సౌవర్ణ 

భూవణాది నిర్మాణంబులయంద.” (ఆము క్ష, 4-187) 

టియున్న ది. ఆయావనవతియు_ మదవతియునైన చిత్సాంగిని, కామమెసరేగి కన్ను 

మిన్నెరుగక మాటలాడుచున్న సమయమున = “కొమిశి అని సంబోధించుట యొంళ్న 

యపామయకరము* “కొవురు - తిమిరపు - పౌ)యములు? అని సరిమ్రైనపాఠము పూ 

ము, నను,-- ముద. తాళ. పి. లోనునున్నది. “కొమరుి విశేషణము. (కొమిశే 

క్వుయే వృ త్తియందు “కెమరు గా మూరునని క, ర, కర్త ఇప్పియేయున్నాడు.) 

“కామరుం చా యము (కళా. 4-46) “తిమిగంప్ర వయసు? (మను. 4-88) అని, 

కొమరు తిమిరములనుపొంయమునకు విశేవణములుగా వాడుట పరిపాటి. అంతేకాక, 

“ కాయములు = సాోయములు, అస్థిరములా” అని చెప్పుచోట కవియెనవాడు ఆ 

శండుపదములకునడంవు “కొమిళి అని యొక నంబోధనమును పెట్టుననుకొనుట సరి 

కాదు. ఇట్లన్ని విధములను 6కొమి₹ి పాఠము అసాధువేయగుచున్నది* నూ ని, ఈ 

పాఠమునే కైకొన్నది+ 

శాం పా సున్న మత్తుటయు” ( సున్నముఎత్తుట, మోయించుటి ఆని 

బగ్ర 



౨౩౦ సారంగధర చరిత్రము [ఆ 

మ. ఖరభానుపియసూను( + జెప్పుడొ నినుం గారించునే క్యా విభుం 

డఆఅచేలోపలి నిమ్మ (పంటినలె నక్వాస క్రి మన్నింప సౌ 

ఖ్యర_పైక స్థితి నుండీ కావరమున౯ గ నాన కాపగ్సరం 

పర రా౭|దుశ్లెద వే, లయో! విధిం దరింపక నీతరంబే మహి౯?౧౧౩ 

టీక. ఖరభాను పి%్యయనూనుండు = నూర్యునికొడుకు = యముడు (ఖర భా ' 
నుండు = తీక్షములయిన కిరణముల కలవాడు. అట్టివాని కొడుకనుటచేత మిక్కిలి 

త్మీవముగా చాధించువాడన్సి సారస్యము-) ఎప్పుడొ = ఏదోయొకదినమున, నినుక్షా, 
శ కారించునేకా = బాధించెనే బాధించునుగదా!, విభుండు == భర్త, అజచేలోేపలి 

నిమ్మపంటేవలెకా = అఆరజేతిలో నిమ్మపండువ శె (ఇది చేమను తెలుపు లోకో క) 

అత్యాస క్తికా= మిక్కిలి పేిమతో, మన్నింపకా = గారవించు చుండగా, సౌఖ్య 
రృసెక స్థీతికా = ఉండి = సుఖముగానుండి, కావరమునకా = ఒడలిపాగరువేక, 

కన్చానక, ఆపత్సరంపరరాకొ = ఆనసేకాపదలు తటిస్థించునట్లు, (తు శ్లైద వేల =ఎందుకు 

మిడిసిపడెదవు! (నీ యి దుశ్చరితము చెరిగినదో రాజు నిన్ను దండించును గాని 

మన్నించడు.) అయో, నీధిక్రా తరింపక్షా = తలవా9తను తప్పీంచుకొనుట, నీ 
తరంచే! = నీవశమా!ీ 

చ అననవుడు నవిశాలతరళథాశ్నీ కటాక్షములంవు నంకుర0 
చిన + కినుకళ౯ బటాబనులు సేయక నవ్రషముసుంగు వెచియి 

= సంజీవనీటీక ఎ. పాఠము, అర్థము రెండును అసాధువుళే. శిక్న “శరీరమునకు సున్నము 
మెత్తుటి గాని, సున్నము (గంపకుపోసీ ) నె_్రకెత్తి మోయించుట కాదు. 

ft కా. పా. ఇప్పుడు? (“ఎప్పుడు ఫూ. ము; త౦జ. పా 

3 ఇప్పుడు (= బిితికియుండ గానే) యముడు బాధించుననుట సరి కాదుం 
1 పాశాం*-..“నిమ్మపండువ లె 

జ శవా. టీ. గాకించునే కా = చాధ ె ట్టునుగ చా.” 
ప ధాతువు *కారించు" గాని “గారించుి కాదు." (చా. శ, ర.) కకాకించుటు 

inflict, kill or distroy » (జారిను.) 
4 షాభా౦.._కయలుకడ్లా) 



ఈ] సారంగధరుని నిగంహము ఆది 

టను నతనిం గనుంగొని యనంగునిమావు వెలుంగుసానం దీ 

8న + కరవాండిచూపుగ౧కురించిన యోర మిటారి మాపువా. ౧౧౮ 

టీకా వికాలతరళాతీ = (విశాలములును చందచలములునునై న కెన్నులుగల-) ఆ 

చితాొంగి కటాతుములందు = కడకన్ను లయందు, అంకురించిన కినుకకా = మొలక 

యొ త్తీన కోపమును, బటాబయలు సేయక = పూర్తిగా వెలువరింపక్క నవ్వు ముసుంగు 

వైచి= నవ్వుతో కప్పిచేసి - (అనగా తేనకువచ్చిన కోపము బయటపడకుంజానవ్వి) 

అనంగునిమామ చెలుంగుసానక్రా = (మన్మథుని మామమైన చందుని కాంతి= వెన్నెల 

యను సౌనమోద, తీరిన = చికిలియెన, కెరవా౭డితూప్రుక = మిక్కిలి. పద్ననైన 

బాణమును కికురించిన = వంచించిన అనగా జయించిన - (ఊపమావాచకము) కర 

మిటారి చూపునక్షా = సొగసు గర్వముతోగూడిన చాలుచూపుతో, కనుంగొని 
గారా 

అం అత్తా చ్చారు లా 
he మాన! టో మలు గమ WOOD ఆ mt FEL ety క గాలి /| గోలగా గ్తా 

ఇట్టనుక౯ = ఇట్లుపలి కను. 

ఆ చితా”ంగి, కనకొవచ్చివ కోపము ెలియబడకుండునట్లు హౌ్ళఢముగా 

నవ్వుచు, సానబట్టిన మదనసా ఈముకంయేను తీవ్రమైన ఓరదూపుతోచూచి యిట్లు 

పలికెను, అని తా, 

ఉ. “ఎన్నండు నేర్చినాండనవుర యీ మటుమాయపుమాట లీవు? నా 

కిన్నిదలంప చేమిటికి* నిప్పుడు దోసము పెద్ద చేసి యా 

దున్న వయాలికానిం గడు * దొడ్డగం జెప్పి, భయంబు సూపీ చ 

క,_న్న ను దుదు వెటి, యుబుకంగం దలంచెదు మూనుమోవగల్. 
లాగ ఊఉ ల ) 

క.__మటుమాయప్రమాటలు = మిక్కిలి మాయలమారిమాటలు - (మాయ 

ము -మాయము = మటుమాయము.) దోసము పెద్దచేస్ = ఇదియొక పెద్దదోవ. 

ముగా ఉఊధాడించి, ఆ-దున్నవయాళి కానిక్రా = (దున్న పోతు నెక్కు_ వానిని=) యముని, 

కణుకా దొడ్డగ (జెప్పి చా మిక్కిలి గొప్పగా చెప్పి, భయంబుచూపి ఇ వెరఫుగల్చించ్చి, 

(భయ పెట్టి ననుదుద్దువెట్టి =నన్ను మోసముబేసీ ( దక్కక ఊజుకకొతలంచెదవ్ర = 

+ శా, సా 'కణజవాండి (కరవాడి పాం ము) కరము -(ఐవాండి = 

కరవాడి నూ, ని. 

* హపాశాం =దొడ్దుగి 

శి ఫా, టీ.__“చక్క_కొ = చక్క గా, ననుజా = నన్ను (చక్క_న్న ౯ 

మన్మథుని = అనియేన్ని- దుద్దు పెట్టి = కూ సముబేసీ-) 



వా 

53౬ సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

చక్కా పరుగ_క్రవలెననుకొనుచున్నామవు. ఈ వగల్ మానుము = ఈవగలన్ని మాన 

వేోయ్. 

“దుద్దుజెట్టు? (జాతీయము - శే. ర. లో లేదు) ‘TO 67266, elude ((శ్రాను.) 
కదక్కా. ఊటుకుటి ఇదియును జాతీయము. “వాడు చేతులు జాడించుకుంటూ 

చక్కా పోయినాడు; పోయినవాడు పోయినట్లే చక్కా. వచ్చాడు" అని వ్యవ 

వారము. “వక్క పోయినాడు- he departed straightway. He went 

గజ, దర్శనము చేసీ చ క్కా_వస్తాము. I'll visit him and return at once” 

(వౌ9ను.) 

గీ, “నిను. ₹ గలం భర్త కోపగాంి డనలో చేల? 

“కేల బుజమున నిడి దున్నందోలువాండు”;. 

“అవ్వు” యన చల? రా జౌనొ? రడ్డి యానా? 

నాథ) కిపు జీవి రారాదెయెటి * కలచి ౧౧౬ 

కాక్లంచుక౯ా = బాధించును [కోల బుజముననిడి దున్నకా తోలు 

వాండు = దండమునుథరించి - దున్నపోతునక్కి సవారిచేయువాడుు అనగా 
యముడు (యమునికి ఆయుధము దండము; వాహనము మహీవము. )- “కొయ్య బుజా 

నెట్టుకొని _ దున్నపోతును తోలుకొనిపోవువాడు - అనశాా సేద్య గాడు, (అని 
అర్థాం) +జువ్వ = (లోకమున) నింద్క రడ్డి = రెడ్డి. అలంచకా - ఏటికి = ఎందుకు 

తిప్పలు వ్థ్టైదవు! - 
వార్ధా 

6చక్క_్డగా నన్ను మోసముబేసి ఆనుట సరికాదు, 6 చక్క క్ర? డాబు 

కుటకు విశేశణముగాని దుద్దువెట్టుటకు కాదు, చక్కని + అన్న = చక్కని 
యన్న చక్కనన్న్క అగునేగాని “చక్కున్ని యెన్నటికినికాడు “చక్కని 2 
అయ్య = చక్కయ్య్మ; చక్కని -£[ వాడు = చక్కవాండు”. అనురీతి సంధి 
కార్యములు విన నింపుగానివి, శా్యావిరద్ధములున్నూ. 

జాం పా*--*కలయుభ ర్తి 

కలయుభ ర్త, కలయనిభ ర్త, అని భ_ర్థలికువురుండరు. కకలంచు = ఛర్తఆను 

పాఠము పూ ము నను లేంజ, మద. వ్యాత్మ పతులలోనునున్న ది. (“నను6 గలం? 

ఆని, పాఠాం.). 

ఈశా. పా. అలి (ఆలంచ - వూ. ము; తంజ తా. పా.) 

: + - టే-__“కోల...పాండు = సేద్య గాండు) అని మాత మే, 

4 పూ టీ.__“ఆవ్య = కలవాముి " 



౨] సారంగధకుని నిగిహము - బె లి 

కనీ భర్త కోపగాడు; నిన్నుబౌధించును; యముడు నిన్ను నరకమున మిక్కిలి 

కష్ట పెట్టును; నీకు లోకమున పెద్ద నింద కలుగును అని నీవు నన్ను బెదరించుకు 

యెందుకు? వాంటికి (= పాపవిచారణ కాలమునాటికి) రాజేయగునో శెడ్జేయగునో 

ఆమాటలతో నిప్రుడేమిపని? రావోయ్, నన్నెందుకు బాధించెదవు. అని, తాం 

రాదో ఇండ్ల? ఆని లోకే. లోకములో _ రాజు _ ఇెడ్డ, న్యాయాధికారులు, 

పృకృకమున చితాఎంగిని విచారించి దండించు భర్త - “రాజూ; నరకమున శికీంచు 

యముడు (దున్నను తోలువాడుగావున ) “కడ్డి యని చమశ్మా_రము. 

ర్ వ్రక్క_ల ఇపఫిపి ప్భుం డిం 

కొక్కప్పడు సేయుచేత కొప్పికి బని లే 

దెక్క_డితగక వెక్క_డికొల? 

యక్కడి వాక వేల కొమ్మ అవ్వరి సొమ్ముల్ క ౧౧౭ 

టీకా. ఇక్క_ల్ల = ఈకప్పుపని, _ తగవు = ధర్మము కొల = పాపము; 

వావి = వరుస ఏల = లేనిపోని ధర్శవిచారములెందుకు? కొమ్మలు ' = తులు? 

ih అటతంతాన ఎ టటడు బలు చా 

గ్. వలచి పట్టినం దాలిమి వదల కిము 
వ, 

జెన్ని చెప్పెను తగవు * లీ వేకతమున! 

మొనసి యూర కె రతిరంగమునకు. రాని 

సును లివి యేల చాలించు 1 సుగుడి కాదు. ౧౧౮ 
చా 

- డ్ 

కలవా మెవరికి! ఎవరితో? “అవ్వి కు కలవాము అను సర్గముకలదా + లేదు: 

“అరవ =నింది” (శ, ర.) ఓవ illfame, bad name. Clamour, distur- 

bance. అపకీ క్తి, రచ్చ. కట్టడి” (చౌిను) 

* పాశఠాం. “తగవు-విచేకితనము.) (శ. రు చూ. “సుగుడి.?) 

ఫి కాం పా  “సుపణివాదు? (సుగుణవెౌదు? పూ. ము* పా.) 

5 ఉసుగుణీ” “దుప్టణి యను రూపము లసౌాధువులు. సుగణములు కలవాడు 

“సుగుణుడుి కాని “సుగుణ? కాడు, శంరంలో. ఏనుగుడి? అను పదమ్ముక్రింద చూప 

బడిన పియాగములలోే ఈ పద్యుమునొకటి. కావున శా, పొ తప్పు. “నుగుడిి 

పాఠ మొప్ప. - 



సారంగధర చరితము (ఆ. 

టీక... వలచిపట్టినళా = ప్రేమించి ఆశ్రయింపగ్నా. తాలిమి = ఓర్పు, 

వదలక ఈవు = నీవు, ఏకతమునకా = ఈ యీ కాంతసమయమున, మొనసి = అది 

యొక పనిగా పూనుకొని తగవులు = నీతులు, ఎన్ని చెవ్పెదుా ఏకరువు పె స్పైదవు, 

రతిరంగమునకురాని సుద్దులివి=(జాతీయము) ఇవి పనికిమాలిన మాటలు. (సురత [క్రీడ 

కుపకరింపని (ప్రసంగములు అని, భా.) ఏల = ఎందుకు ,సుగుడివి- ఇదు = మంచి 

బుగ్ధిమంకుడవగుదువు. చాలించు = ఆపసంగములు కట్ట పెట్టుము, 

క. శవలవదురా రతి మకునకు! 

వలవదురా రంభ యకువరసూనునకు౯? 

వలవ దురాశలం బెట్టంగ 

వలవదు రా వట్టి +జూలి వార్తలు వివరా, ౧౧౯ 

టీక.__రతి = రతీజేవ్సి మరునకుకా = మన్మథుని; యక్షవరనూనునకుజ్షా = 

నలకూబరుని, రంభ, వలనదురా = కామించలేదటరా* వలవకా = శ్రీ కామిం 
శిలని ఇల అలల దబడిలు వచివిట దెం ఆ బాడి లల నాం నిదాదాణనాబవాలదునా ణా ఇని లదాన బున అర దం జజ చ బట సిచి దెథెచి ల బాటన్ దాచెనాలలాం ల ఆజ అజ నిని జ నాకది కిక కిచి వెద చులాటు 

“వలవదు గా = మోపొంపలేదా అని వూ. టీ, 

మద. తంజ. వాత ప్రతులలో “వలవదురా? అను పాఠకమున్న ది. పద్య మున 

(కింది రెండు చరణమలయందువలెనే మై రండు చరణములందును (వలవదురా? అని 
యమక ముర్దిష్టము. కావున శా, పా కం మెను వోతపృతులపాశము రుచిరతరము, 

“వలవదుగా = మోహీంపలేదా? అను అద్ధము సమర్గము కాదు. 

+ కాం పా--“జోలివార్హలు (ఇదియును _ వూ. ము పాఠమే అర్థమే 

చూ! ఫూ టీ. లో లేదు 6జాలివా ర్తలి ఆని తంజ* పాం 

తంజ పా. సరియైనదని యీక్రింది పంక్తులు వెప్పచున్నవి. __ 

“మంచివాండవునీవు మరవుమో వట్టి 

జగ జాలిమాటల జరి పెదుపొిద్దు? (నవనాథ - ఫు. 49) 

(ళా పొ అ= 6్కవిడుమో.? (“విడురా” ఆని ఫూ ము. పాం) 

స్వాతం(క్యమును కొని రాకొట్రెపిలుచు పట్టున “విగుమోి అను పాశము 

కంటెకు “విడరా” ఆను పొఠకముచితకరముగచా* “విదుకా” అనుట తప్పు (కవినురా; 

కనుర్కా చేయురా, ఇత్యాదు లసాభువులు,’ సులభవ్యా. కి, 3౮.) *ఏలరయి 

వలంబుడిగయేలరల? (మనుః 8.98) “ఏలర యింత వింతచలమేలర నన్ను” (శివ 

లీలా. 2-68) 



౨.] సారంగధరుని నిగ్రహము ౨ ఏ౯ 

చగ్యా దుఠరాశలంబెట్రలక కా జడియానల పొలుబేయుట్ట వలవదు - వద్దు (= పనికి 

రాదు రౌ = రమ్ము, వటిబాలివా రలు = పనికిమాలిన విపెదకర కథలు, విడరా = 
లు అదె 

విడిచి పెట్టరా. 

“మరునకు కలడు? _ “వలకూబమనకు వలచు' అను పలుకుబడి గౌరన దే, 

6వలచుట కవమా? వలవటేరంభ, నలకూబరునకునుశ నలమహీపతికి 

వలవబె దమయంతి? _ వలరాజునకును, వలవటె కతిజేవిి - వలెపేమిచే సె! 

(నవనాథ - పు, we) 

సీ దారువనస్ర్రీలం దగిలెం గాని య జేమొ 

సీవలె ముక్కంటి నేరం డయ్యె; 

గారాబులేగూతురి గవిసెం గాని య బేమొ 

పీవలెం బర మేష. నేరం డయ్యె; 

అలయహల్యాకాంత నంకుం గాని య దేము 

నీవలె జంభారి నేరం డయ్యె; 

గురునియిల్లాలితో గూడెం గాని య బేమొ 

నీవలె నుడురాజు నేరం డయ్యె 

గీ, వారికంశును "పాచ్చైనవాండ నార! 

నీకు గలబుద్ది వారికి లేక పోయె 

పీవ్రు నాంటికి తేక పోయితివి గాక, 

చేద వారలరఈోాజలు చెటుప "లేవె?, ౧౨౦ 

చేంక్షటాయశా స్ర్రీగారి (వ్రాకలలో “చేయురా = పౌడురా - అడుగురా 

అను రూపములే కనబడుచున్నవి. “పీకి బాణా - బాణా వరమడుగుర్కా అడు 

గుర్క్మా అని దీనముగా ఒతివాలుకొన6గాం (ఊహ = పు 13) 

శా, పొం కూతుెసీ (“కూతు రిగదిసి” , ము, పూ, “కూంతురుి 
( ఫ్ర 

తంజ్మపతులపాథము.) 

చిన్నయనూర్ి 'కూతు5 ని త్యాదిరూపంబులు (గా మ్యాంబులని యెజు౦గం 

నది (బా.ఆచ్చి. ౯) అన్నాడు గనుక కాస్ర్ర్రుగారు 'కూంతు?క ) అను ఫూర్వపాఠమును 

కూతునే అని దిద్ది చేసినారు, దిద్దుట పొరపాటు. అధర్వణుడు; అసాగే బలపండితుడు- 



సారంగధఠ చరితము [© 

కక ముక్కంటి = ఈశ్వరుడు. దారువనస్ర్రీలకా = దారుకావనమున 
నన్న మునిపత్ను లను, పర మెప్టి = _బహ్మ “గారాబుకూంతురికా = (పేమ 

ప్మాత్రమయిన బిడ్డను (సరస్వతిని, ౨ ంభారి = ఇందుడుు అహల్యాకాంతక = 

గాతముని భార్యయైన అవాల్యము, ఉడురాజు = చంద్రుడు గురుని యిల్లాలి 

తోకా = బృహస్పతి (గురువుగారియొక్క. - అనియును) భార్యయైన శారతోను,_ 

కలిసిరిగాన్సి నీమాత్రముధర్మము చెరుగక కపోయిరెగదా! నాడు నీవేయున్నచో -_ వారి 

ఓజలం = బుద్దులు, చెటుపలే చె = ఇెడనోట్రియుండ వా! 

ఉ. నావుడు ని ట్లను౯ సుజననాయకు( డీ వెడమాట వేల త 

లీ వినవమ్మ యీజగము లెల్ల సృజింప భరింప నొంపం జా 

ల్రేవతే లెట్లు వర్తిలిన 'లె స్పవు1గాకవి 1 చెల్లవెొడ కుకా 

సీ విపు జెన్నురంభ్య రతి, సీగతిం బుత్తు)లం బలిం బట్టిరే! ౧౨౧ 

టీక. సుజననాయక్రుండు డా సుజన గోవ (దైన ఫారయధరుడు, ఇట్లనుకా = 

ఈరీతి గాపలికెను, తల్సీ ఈజగములెల్లనుు సృజింపకొ = పుటించుటకును, భరింపక కా 
య ళం ర 

పోషించుటకును, నొంపకా = నశింపజేయుటకున్కు వాల్ = సమర్హ్దులయిన్మ చేవ 
ల గ 

తలు ఎటు వ గలినక, లెస్స + అవుంగాక = వెలు బడీయగునుగాని అవి = ఆవర 
య నీ య బాత 

నలు ఒడకుక = ఇతరులక్కు చెల్లవు = తగవు, 
య 

క గమన నేరవు పతిమతి శాం 

గన చేరను సుగల్కి తగవు గా దన్న నహ 

మొదలగు "వై యాకరణులు *కూంతు5కో అనవచ్చునన్నారు. వ, సు, కర్త “మొద 

ల కవులు అణ అనియునున్నారు. (వివరములకు చూ, నెల సర, పు, 23.) 

ఇంకొక్క (ప్రయోగము; 

మ, గవెంద్రకూం తురింగావించికి పేరటాండు మహిభ్ళ 

త్ను త్రిక (బమోదంబునక” కల శేఖరమా హాత్మ కము, క, అ, (సూ, ని) 

+ శా పొంంగాకిపి (ఇది వూ. ము, పా) గాకపి తంజ. తొ, వొ, 

ఉచితతరము, 

స కా. పొ వెల్లవేరకిక? (“చెల్లవొడ్లకుకా వూ. మ్యుతంజ పొ 
య ౧౧ ౧ 

ఊచితేతరము 

స్ట్ కా, పా, “మన”నేకవు, పతిమతిరాం గననేరవు సుదతి, 



౨] సారంగభరుని నిగోహము ౨౪౧ 

యన నేర వెంత సెప్పిన | 

విన చేరవు చాలు జూలు విడు పోవలయుకా, ౧౨౨ 

టీక. పతిమతిరాక్రా = భర్త మనసువచ్చునట్లు (అనగా అతనికి నీవై నను 

గర్తిపాము కలుగునట్లు మనెనేరవు = వ రక్షింప నేరవు...__ (మను = వర్తించు. శ ర, 

“లో, కుల చిత్తములకు చే)లగ్సు కొలందమనకా గుంతి సపద్దకొ డుకున కవమరుక ల 

విరాట. 8_190. ఇట్లు గామనిన బామయె వామి వసు, 657). సుగతికా మంచి 

వర్షమును, కొనశేరవ్రు= నీకై నీవు "కెలిసికొనలేవు, తగవుకాదన్న కా = ఇది ధర్మ 

ముకాదని వెప్పినన్సు ఆహా - అన నేవు = అంహా, ఇదియిట్రిదా యని (గహీంపజాలవు. 

చినగతి నను, నతివ్మ యాస చెడ్డది గాదే! ౧౨౩ 

ట్రీక._అని, పల్కు = పలుకుచున్న, అతని - తాల్మికి౯ా = తనకు లోబ 

డని ఆ సారంగ ధకుని మనోనిగంివామునకు, మనమునక - చతవిటిగ = ఉత్సావా 

ముజెడి (=వ్రైర్యుము సడలి) యును, కకిపోసినవెనుకేక = (ఆన్న ములో) ప్రుల్లనీళ్లు 

పోసినతరువాతగూ డా, ఊట్లక డక్రా చూచినోతికా = (సెకుగుకొరకు) ఉట్లవంక 

చూచినవిఫముగా, అతికసళాంంగి, ఆనుకా = ఇట్లనెను. ఆస వెడ్డదికాదే = 

ఆశ చెడ్డదిగ దా (జవ్రనన్న మాట) 

క. తాయిన గరప. నేసిపు 

కీ యాడినమాటలకు నొకింతం గరగ వే 

మోయు యిది నీకు మంచివొ 

కో? యాడుడి యుసువు మన్నం గొ గాదుసుమో. ౧౨౮ 

వారిటీక లేదు. కాని వారుంచిన విరామచివ్నాములనుబటై యేర్చడు అర్థమిది- 

“సుదత్కీ మననేరవు= నీవు (బ్రకుకజాలవు. పతిమతళాకా = భర్త మససురాగా, 

కనవేరవు = చూడజాలవు--- పాం, ము. నను, తంజం - ప్రతులలోనుగూణా 

“సుగతి) అను పాఠమున్నది. (నూ. ని. “సుదతి? సారము జే గ౦ిహించినది-) 

4+ సారా, వెనకి 
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౨౨ సారంగధర చరితము (ఆ. 

టీక. ఆండుడి. ఉ సురుమన్న ౯౫ దుఃఖపడినయెడల , కొటి గాదుసుమి = 

మంచిది కాదుసుమా; (నీకు తప్పక కీడుకలుగునని బెదరింపు.) 

చ. కలికి విసాళి వాలుం చెలిగన్నులపై నివ నేల శింపు* నా 

పలుచనిమోాని శకెంజిశ్రరు బు నిడరా, నెజజాణు నాయెదక్ 

నిలుపలళ చేల నోళ్లు? బలునిబ్బర పబ్బుర పుబ్బు గబ్బి గు 

బృలపయి సిల్పరా, సుగుణ) వైపూ శేంపకు కేపతాపముల్. 

టీక ప నిటకాత = యి రశ సికకేంస్టుడా. కంప్రుకా = రక్రిమను, కలికి. +, 

కన్ను లెకా = మనో జ్ఞైములును లా పి] కాశవంతేములును == నిడుదలును = నిర్మలము 

లును - వైన నీకన్ను లందు, ఇడెౌనేల = ఎందుకుచే శ్చిదవు శ పలుచని. ..నిడరా= 

చిగురాకువ లె ఎజ్బనై -- పలుచనై యున్న నాయధరమునందు చేర్నరా _ (కోపము 

చేత నీవు కన్ను లెజ్జ జేయుటయెందుకు! దంకకుతములచేత చా మోవి నెజ్ట జేయుము, 

అని భౌ. ఎజ్బదనమును తెల్లని కన్నుల_ై వె చేవ్పటకంకే, ఎజ్జని మోవిమైబేద్చుట 

యుచికమని చమత్మా_రము.) 

నోళ్లు = (గోడులు) దుఃఖములు, నాయెదకా నిలుపంగనేల = నామనసునకు 

కలిగించుట యెందుకు? నోళ్లు = గోరులు, నొ. + .గుబ్బలపయిక్రా నిల్బరా (న 

న్ననాదరించి యొందుకు గోడు పెకైదవు! పాలిండ్లుపట్ట సుఖింపరా, అని ఛా. వ 

గోళ్లు ఆంచదగినతావు గుబ్బలు గాని హృదయముకాదన్, చమత్కారము) కోప 

"తాపముట్ చెపయిక్రా శేంపకు = నా కూరక కోపమును తాపమును కెలిగింపకుము -_ 

(నీవు కన్ను లెజ్జ కేయుటచేతే కోపమును, నిరాదకించుట చేత తాపమును చాకు వేగు 

చున్నవి. అట్టి పనులుచేయకుమన్ని భా. కెంపును - గోళ్ళను, మెమెనెక్కడనో 

యుంచి వ్యర్థముగా తాపమును కలిగింపకుముని చమత్యా.రము.) 

ఉ. వేదన మించునివిరహా వేదన తాళం జూలం గంతుని౯ 

సా దన రాదుగా! తనదుసాదన మాప దొడంగ్కా గాడు దా 

క్ దన వచ్చునే* మెదల స్కి దనలాకృతి వడి సూపుచుకా, 

బో దనంజెల్లునా! కడకుం బో దనయంబు శుకంబు, ప్రేలుచుక. 

టీక * చేదు + అనక్రా = ఏదు పందియో అన్న ట్లు, మించు = అంతకంత 

* ఫూ? టీ చేదు అనక = జెల్టేయనునట్టుగా. 
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కునతిశేయించు చున్న (ఏమపంది చబపట్టినయెడల ముండ్లతో పొడిచి ఇజ్జరమజ్జర బేసి 
లు అం జా ఖా 

మిక్కెా లి బాధించును. అశు బాధించుచున్న) ఈ విగవావేవవకా - తాళ గయా 

లను = సహింపళేను. కంతునికా = మన్మథుని, సాదు = మంచివాడు అనరాదు 

గదా, (ఎందువల్లననగా) తనదు సాదనక్రాైతన శర పయోగకౌళేలమును, (ఇామోద) 

చూపదొడంగెను. శాడ్నుకా = ఈగాలిన్సి 1 ఈంద = చల్లనిగాలి = ఆనవచ్చు నే 
శ 

=అఆనరాదు (ఎందువల్లనన గా ఆనలాకతికా = అగ్నివలె, వేండిచూపుచుకా = వేడి 

చేదు, అను పదమునకు వెల్త్ యనునస్థ్రము నిఘుంటువులలో లేదు. ఆ యర్గము 

గలపదము *వేదురుగాని “చేమ కాదు. బౌణ్యముగోే “వేను 101% ఏను _ మీ por- 

009106." అని యున్నది. 

మానసిక వ్యాపారమమున విరహతాపమును పా్రొణిమైన రీదుపందితో 

పోల్చవచ్చునాశీ యని శంకింపపని లేదు కల్పనము కవి వివక్ష ఫీవముం -- 

చ. “అలుకకు మన్నందేఅ మణియంతటనుండియు వేళ వేళ చె 

చ్చెలులిడు “తెల్వలక మగ క. జింతలసంతమసంబులకా సమా 

op కోవితతమించె సామ్మిడని కార్శ్యృమునక- పృద నుంబునక్రా సచా 

పలపలగాలో నిలముల బన్న సరంబయి నిర్మలాంగికి౯ా? (ఆము క్ల. ర్-88,) 

ఈపద్యమున స్వాస్థ్యమును - చింకయున్కు ఒకదానివెనుక నొకటివచ్చుటు 

ఎడమెడముగా నీలాలుకూర్చిన వజాలసరముగా చెప్పబడినది. 

గీ. కఎలసి యేపొిద్దుం గను నొండనీక మరు(డు 

కలవామున కంక కాళడయి కాలుదవ్యం 

వాంకుబహుళ కపా పరంపరలుచెశల 

కింటిలా* ేదుము ల్లరమ్యె నిందుముఖికి. (తము. ర్-కిక$) 

ఈ పద్యమున శుక్ల పక్క బహుళ పకు రాత్రుల పరంపగ యీదుముబ్లుగా అధ్య 

వసీంపబడినది, 

+ పూ. టీ. _“ఈందు = చలి” 

గాడ్స్నును “చలి అనవచ్చునా* అని వారికీక. గాడ్నును *దలి యనగా 

డదు నశేగదా, అసలు *ఈయి అను పదమునకు చలియను నర్థము లేదు, కావున 

ఆ టీక అంతయునుత పే. పద్యములోని పదము “ఈంది గాని “ఈయ కాదు? 

“ఈద Breeze”? (బాను) శ, ఈ లే. 6ఈందు ౯ వాయువు అని యున్నది. 

విచార్యము, 



వ 

తరళ సారంగధర చరితిము "ఆ. 

కలిగంచుచు, మెదలనీదు.. శుకంబు = చిలుక, ₹ బోద = పసీద్పి అనవచ్చు నాశ 

=ఆనరాదు (కారణ మేమన గా) అనయంబు పేిలుచుకొ = ఎప్పుడును వదరుచూ, 

కడకుకాపోదు = వదలి అవకలికి పోనేపోదు. 

పీ లతకూన యని తగు ల్లుకిం దలంపండు గదా 

'వేండితావ్రలం జల్లి -వేంచు. గాని, 

జలజగంధి యటంచు సం భమింప(కు గదా 

చుబుకుసోశుల మోద సుడియు. గాని, 

చిలుకలకొలికి యం ₹ చెలమింబెకొనయడు గా 

4చిగురుటాకుయోటారిం జిమ్ము గాని, 

కలువకంటి యటుచు నలరం జేయయ గదా 

యుడుకునెన్నెల గాయం దొడయగాని, 

గీ మధుండు * సారంగరథుయు. మన్గథుడు విధుండు 

 వములపాంతజు లో పిక నునుల నీయ 

నిజముగా “బోదు= పెంపుడు? అని వెప్పదగదు. ఎందువల్ల ఆపదమున కా 

యర్థము లేమునుక. బోదు = ఎబ్బుగంత; గోము” శ. ర. ోబోేదు _ The 

sacking i in which oil botllesare packed on bullock. సాగరము మో సే 
యొస్టుకు గంతమాద వేసేది (జాను.) 

పద్యములోని పదము “బోడి గాని “బోదు? కాదు. (బోద ఓ అనక్షా = 

బోదనకా) “బోద = పతీలోనగువానిపిల్ల అంచబోద్య లేటిబోది. (శర) 

ఊఉ. “వీణియముట్టుటల్ మిగుల వింతలు పెంపుడు చిల్కు_బోదతో 

రాణదలిక్నం బలర్ముట కరంబప్ర్రకూపముఖ, (కాళ, మా. 2-85) 

ఫే క. పొ “చలమిషపై.” _ “చెలమింటై” అని సూ ము. పా, గుణ 

వత్తిరము* ' 

+ పాఠాం--- “చిపముటాకిదచాటి.ి 

ఈ తా. పాం కసారంగధరుండు.ి (ఇప. పూ ము. పా) 

ఫే క పొ*(వసుల పాతరలై.? _ “పాంకజి సరియైన రూపము (చూ.ళంరు) 
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రటుల “విశ చాళ్గం గలి దని యెొటులో వతి; 
మలాలా 

కటకంూ సీకు దయ లేదుగా! యొకింత. ౧-౨౭ 

గీతములోని మభుడు సారంగరభుడు మన్మథుండు, విభుండు, వరుసగా 

సెసపాదములు నాలుగింటను కర్తలు, శ్రీ పర్యాయములయిన లతికూన, జలజగంధ, 

ఏలుకలకిగొ లికి, కలువకంట్కి అను పదము లీ పద్యమున సాభిపౌా్ళోయములు, 

టీక. _-మధముండు = వసంకుక్సు వేండితావులనుచల్లి = వేడివేడి పరిమళము 

లను విసరి (విరహులకో -సిక్రావ్రలు, వెన్నిల మొదలగునవి తాపకరములు వేం 

చుకా = చాధించునుకొని- ( లతేకూనమని = ఈ చితోంగి కన్నెపడుచు 

గదాయన్సి తగల = స్నేవామును” (లకేకాన కాన్రన తగులుకొనుటు స్వభావము 

మఠికా - తలంపండుగచడా కీ (లతలయెడ స్పేవాము కలిగియుండనలసిన వసంతుడు, 

"కేవలము “లకేకూని యే మైన చితాంంగయడ స్నేహమునుచూపక భాధించుచు 

న్నాదని భావము మధుకు అను నాయకుడు లతకూన = పడుచుపిల్లగదా- ఆని? 

(చితాంంగియెడ) తగులు = వలప్రు సంబంధమును, వాతీక్కా దలంపండు =. భావిం 

వించుట లేదని ధ్యని.-) 

+*సారంగరఖభుండు = (సారంగ = జింక్క రథుడు = వావానముగాగల వా 

డెన) వాయువు చుజుకు సోంకులకా, మోద-సుడియుక్రా = సుళ్ళు సుళ్ళు గా 

సైనబడును- కాని, జలజగంధి = ఉత్తమ స్రీ. ఆటంచుక్లా సంభ )మింపండు = 

సంతోషింపడుగ డా | (జలజగంధమును, మెచ్చివహించి  తిరుగవల సిన వాయున్రు 

+ కా సొం__'నిబుదాళీ గలదని? _ అంజు అర్థముమా వారు చెప్ప'లేదుః 

(6ఎటులనిగ జాల” అని ఫూ. ము+ పొం; “ఎటుల నియ...” అని, తంజ.పా-) 

* వూ. టీ. “సారయోధకుండుడ వాయువు" 

మూలమునను, టీకళలోేనునూ డా - సారంగ ధరుడు? అనియేయున్న ద్వ; 

కాని సరికాదు మధుడు మన్మథుండ్వు విధుండు, అనుపదములవరుసలోే 

నడుమ (సారం భ్హుండు  అనియయుండుటు కద్దాలంకార మర్యాదకు విరోధము, 

అంతే కాక “సారంగభరుయు? అను పదమునకు “వాయువు” అనే యర్థము భావలోే 
లేదు. వాయువు సారంగమును (== జింకెను) ఎక్కు వాడు గాని ధరించు (=ఎక్కి 9 

చుకొని తిరుగు) వాడు కాడు, కావున శాస్త్రే శారి పాఠము అర్థముకూ డా తే పే 

ఆలంకాగ మర్యాదను బట్టి యు; అర్థమును బట్టియు పాశము. “ సారంగరథుండూి? 

అని యుండవలెనని చేనూహించి నాను. 



తీరీ౬ సారంగధర చరితము | ఆ. 

ఊత్తమమైన జలజగంధముగల చితాిింగిని మెచ్చి సంతోషించుటలేవరి- భౌ; 
సారంగరథుకు. అనునామకును, జలజంధీ = పద్మినీజా జాతినా 

సంభమింపయడు = (ఎక్తుకొని తిమసట లేదు) అని ధ్వని, 

మన్మథుండు, చిగుకటాకు  కటారికొ = చిగురాకుక త్తీన్సి చిమ్ముకా, = 

విసరివాధించును- కాని; చిలుకలకొలికి = సాగపైన కనుకొలుకులుగలది. అని, 

ఎలమిక్రా = శృేంయతో. మెకొ పఫానయ : = సంద దా (చిలుక నెక. డు వాడైన 

మన్మథుడు _చిలుకలకొలికియైన చితాాంగయెన పేేమమూాపుటలేదని - భ్; 

మన్మథుడు _ ఉను నాయకుడు, చిలుకలకొలిక్ = చిలుక కొలుకులవంటి పొగ 

కనుకొలుకులు కలది. ( = (Bright - eyed) గదా యని, తేమకమునవచ్చి వైబ 

డుట లేదని _- భ్యనిఎ 

విభుండు = చందు)డు, ఊడుసై వేడిమైన, వెన్నెలంగాయక , తొొడరుకా=౫ 

ఫూనుకొనును _ గానిః కలువకంకీని = కలువలవ౦ంటి కన్ను లుగ లది, ఆట౦చుక 

ఆలరయీయండు = సంతోషి. ౦పజే మడు _ గదా? [కలువలను అలరింప6 (=వికసింప 
జంటను కారాగార 

జేయవలసీన చందు డు కలువ లేకన్నులు గాగ లదిరైమైన చితౌరింగిని, అలరింప (సంతో 

షింప) చేయలేదని భె - చందుడు- ఆను నాయకుడు ఇది కలువకంటి=సౌగ నై నకన్ను 

లునఅతై-కదాయని వచ్చి కలసి రతిసుఖములజేత నలంకరించుట లేదని - ధ్వని] 
న న. ఇ 

ఇట్లు, మధుండం, సారంగరథుండు, మన్మథుళడు, విధుండు, అను నలువుకును 

ఈ* వసులసాతేర-లై = వసులపాకతీరయను పందెపు పుంజులవంటి వారై, నుసులనీయరు = 

సుదలనీయరు. ఇశనెటుల తాళీగలదు అని, ఎబుంగవైతి = తెలిసికొన 

లేకపోతివి. కటకట =అయ్యోో, ఒకింత = కొంచెమైనను నీకు దయలేదు గాః 

* ఫూ, టీ._“వసులపాతేరలై = వసులనంగా తాళవృమైదులను చీల్చుటకు 

సొధన_మెన యినుప మేకులు - వానికి స్థానములై నుసులనీ మరు. 

ఇనుపమేకులుగాన్సి వానికి స్థానములగు సెప్టేలు - బుట్టలు మొదలగు వస్తు 

వులుగాని తమంతట తా మెగికివచ్చి మానవులనుబాధించుట లోకమున "నెందునుకన 

బడదు. ఇక పాతర యన్నసో చేలనుండు “గొయ్యి. గోతులు - నూతులు కదలు 

నవికావు. కదలింపబడునవియును కావు కావ్రవ * మేకుల పాతరలు బాధించు! నను 

వాత వెణ్డివాాత.  కవసులపాతజ' నామరూపవముల నెరుగని యనుచితపువా?త. 

శర. కర్త, *వసులపాతయజ = ఒక దినుసు కోడిపుంబు' అని యర్థము చెప్పి 

ఆయర్థమున కీ పద్యమానే యుదాహారించియున్నాడు. విజేకీయు డైన (బ్రౌను, “వసు 



౨.] సారంగభరుని నిగహము ౨౮ ౭ 

ఓరి సారంగభరుడ్వా ఎంత కఠినుడవురా! ఇది పాోయపు పడతియయ్యను, 

ఏ కాంతేమున నొంటిరి గానుండెకు. మధు మన్మథాదులు పుుషులయ్యును - ఏవిధ 

మైన సుఖమును కలిగింపక వెపెచ్చు నొగిలించుచుండిరి. కామపీడితమైన యీ=కుబల 

యిక చెట్లు తాశీగలదుకీ అని అయ్యా! ఇంతమ్మాక్రమా ఇమూచింవకపోయితివిగ చా! 

ఆని తౌ, 

గ్. *తోమ్మరె గదా సదాగకి తెలిసి మూడ, 

సుటియండు గదా యనంగుం చేతజి, మతి మడి 

లపాతర A 50౫8 of fighting cock వొకవిధమైన పందెపు కోడిపుంజు? ఆని 

వివరించి యీ (కింది పడ్యమునుగూ డా సూచించియు'స్నా డు. 

ర్ట కత్తులపొది 'సింవా గాలి వేశాఘుండు _- వసుల పాతర పాదరసముచిలుకు * 

ఉమ్ము సుడిగాలి చకంంబు నలజడదరి, యనెడు పేమల పుంజులంగొని ముగించి 

(వాంస, 68-215 

శుద్ధాంధంనిఘుంటువులో “అరజుట్టు? [కింద పందెపు కోడిపుంజుల జశేదము 

లలో “వసులపాంతణి పీరొొ_నబడి యున్నది. ప్రా. టీం క 

గరుగ డా! 

ఈ క. పా. “దిమ్మరి (కదిళ్మురి = సం చకించువా(డు. తిరుగుపోతు ఆని 

యర్థాంతరము .)?- ఆని ప్రూ* టీ 

“దిమ్మరి? యనగా దిమ్ముకలవాడు (దిమ్ము - అక్కి గాని “నంచరించునాడు 

కాడు. (చూ, శ. ర) సంచకించువాడు. (త్ఫిమ్మరి?. (= త్పిమ్మరు స్వభావము 

కలవాడు.) “తిమ్మురు = సంచరించు” (శే రు) 

ఊఉ. “అమ్మక చెల్ల నేను వెలయాలనొ దిమ్మకనై పురంబునకా 

ద్రిమ్మరం జూవెనో _ (శుక 2-217) ళం ర, 

(“తింమ్మరినె పురంబునక దింమ్ముర.)) అని వావిళ్ళ ప్రితిపాఠము* అసాధువు-) 

డేళశద్రిమ్మరి (జేళము -- తిమ్మరి) = బేశములు తిరుగువాడు. (బ్ర. వే. పిభా 

కరశా(న్ర్రీగారు క బేసదిమ్మరి అన్నారు. చూ, కీడా- పీఠిక. పు, ఏర్.) బాణ్య 

మున ోదిమ్మరి దిమ్మరి, చేశడిమ్మరి A 72820026” ఆనియాన్నది, దానిని చూ 

చయ కాబోలు పూ, టీ. కలు “దిమ్మరిగ దా” అన్నారు, పొరపాటు, “తి్రమ్మురి 

యే “జేశదిమ్మరి? యను సమాసమున సంధివశేమున 'ద్రోమ్మరి (=డిమ్మరి) అయినది. 



౨౦౪౮ సారంగధర చరితము [ఆ. 

యయ గదా యల జె వాతృకుండు వలంక్ళ 
C౧ మాలా 

బిటిశెడుగులచే బాధ ఆటు లోరు. ౧౩౮ 
లు ర ఎంటి 

క. సజాగతి = వాయువు, (“వాయు ర్మాతరిశ్వాస దాగతిః! అమ.) 

తింమ్మరి = తిరుగుబోతు = నీతినియవమములేక వ_ర్దించువాడు, అని యర్థము, 

(గాలి మెల్లపుడును తిరుగుచుండుట స్వభావముగలది యని భావము.- గాలి, నడా 
గతి (=నర్భదా సంచరించునది) కావుననే తిగమ్మరి (=తిరుగునది) యని సారన్యము. ); 

అనంగుండు = మన్మథుడు మెటీయండు = మూఢుడు = మొరటువాడు. ఆని 

యర్థము*___ 

[ మెటీయ = గండా9యి్యి మెచీయయైనవాడు = మెటియ(డు = (బిడ్డండు 

కొడుకండు; వంటిపదము.) బండవంటివాడు = కఠిుుడ్యు * మెజియలవంటి 

సులు మిక్కిలి "లెక్కా కుమా టి? వ. ప్ర, 1-81) 

రక్కా 

మెటియ(డు = పి కాకంపడు = కంటి కగపడడని భా, మన్మథుడు, అనం 

గుడు (= అంగములేనివాడు) కావుననే, మెటియ(డు = (కంటికగపడడం) అన్ని 

సారస్యము. 

జై వాతృకుండు = డందుకు, (ఈఅబ్లో జే వాత్ళేకె సోమః అవు) నుడి 

యండుగ డా = మడ్డివాడు (ఏt1p1d) గదా, అని యర్థము, (మడియండు = చావడు, 

అమృతేమయుడని భె. చంద్రుడు _జేవాతృకుడు = దీర్టాయువ్మంతుడు , ("జైవా 

త్సక స్యాదాయు హ్మె౯ అమా) కావున మడియడు = ఇావడని సారు) ఇట్టి చెడు 

గులచేకా = త్రొమ్మురులు, ముటినలు, మడియలు నగు ఇటువంటి దుర్మార్ట్రలబేత 

(=మలయపవన మదన చందులచేత) అగు (అధ్యాహార్యము బాధ. ఎెట్టులోరును శీ 

= కఓీర్వజాలను) 

అంతేగాని ఆది సరళాదిపదముకొదు: ఫూ. ము, నను, *మడియంయడు అను పదము 

కిం0ద, శ. ర. లోను, “తిఎమ్మరిగ దా? అను పొఠమున్నడి. ఫూ. టీ. కర్తలు గమ 

నింపలేదు. మరియును వారు “దిమ్మరి = తిరుగుపోతు? అన్నారు. “తితుగుపోతు? 

అను రూప మసాధువు (తిరుగుబోతు? సాధువు. (కే, ర్మ లో ఉన్నది.) 

శ శా: సొ.--గ*బాధ కెట్టులోకర్తు! (“బాధయెట్ట్వ్రలోర్వు, ఫూ, ము; శరం; 

“భాధ లెట్టు కంజ_ తా, పా.) 



3.] వారంగధకుని విగ /హము 

*“మలయపవనుడు నీతినియమముబేక వ శ్రించువాడు, మన్మథుడు కశినుదు = 
కనికరము లేని వాడు; చందు9డు మడ్డివాడుకా మంచి సె సెబ9 'లెరుగనివాడు; ఇట్టి దుమల 

వ్ 

వలన గలుగుచాధ యెట్టులోర్వగలను” ఆని తాః 

క శారాపు తేల చీ సై “స్సు 

రారా నను. జలువ కలువకా రా మేడ౯ 

ఛా రా యని తలీరాకుజ 

రా కాయనిశేళి నేలరా రాకొమరా. ౧.౨౯ 

టీక రా రాఫ్తులు ఓ ఏలబేసెదు = ఎందుకుబాధ పె క్రుదవు* రారా 

ననుక్రా = నన్నుక చలువ. మేడకా చలువ = చల్లనెన కలువరొ- రొ. 

యమేడక్రా = చంద కాంత శిలాభవనమునందు. రారా ఆని == రమ్మురమ్ముని, ఫైతలిరు= 

అకు జిరా ౬ రాయని ఆ (చిగురాకు కత్తిగాగల కూరని! మన్మథుని, శేళి 
యందు =రతియందు ఏలరా = ఏలుకోరా. 

|| 

క “వాయువు సంచరించు వాడు; మన్మథుడు పికాళింపడు; చందు)డు 

నశింపడ్యు ఇట్టిచెడుగులచాధ యెట్టులోర్తును? అని పూ. టీ. ఆ అన్గసరణి సరణి. 

సంచించువాడు, (క కాళింపని నివాడు, చెడుగు లనుటలో ఆ 
క్ 

స్ ట్ర్ 4 ర్స ల 

ఆసరణి సరియైనది కాదు. 

ఆధికసాకము. (తంజ. వాంకపతి-) 

గీ, కపీకుండవుగావు. ఏమిరా రాకుమూర, 

మెంత కారాఫుసేసెద వింతపనికి! 

అసపడీ వచ్చినటువంటి యా6ట కాని 

తలంయయెలటుంగనవు నెజజాణతన మచెంత! 

శపా- టీ. 'ళలి,...శాయని = చిగుకుటాకు కవచముగల వానియొక్క- 
ఆనా మన్మథుని యొక్క్లే= 

, మన్మథునికి చిగురుటాకు ఆయుధము గాని కవచము కొదు, 

“జిరా = ఖోణము. “*తలికుు జిరా వజీరు బలుడాడికినోడి. నీలా. ల. ఆ” 

(శ, ర.) 

“జిరా (హిం). మీ dggar కటారి. *చిగురాకుజిరాదొరి చాన్నజి, 
లి లర 30 (చా9ణ్యము) 

9౧ 



తని సారంగధర చరితము ఆ. 

గీ అపుడు గురుళ్టామ చితాంగి యలమి బలిమి 
నొడిపి పట్టిన కోక విడిచి చిమెః 

దా నవీనకభానిధి యె నెగడిన 

యట్టి సారంగధరుం డయ్యు నబ్బురంబు! ౧౩౩ 

టీక, తాకా = తౌన్ఫు f నవీన-కశొ_నిధథియై = నూతనము_లైన శృంగార 
కథలకు నెలవై (= నసవయొవన లక్షణసంపన్ను డై.) నెగడినయట్టి = ఒప్పినట్టి, 
సారంగధరుండయ్యును;. + గుకుభామ = తండి? ముంపుడుగ శె, అలమి= పెకొని, 
బలిమిజా = బలా త్యారము గా ఒడెస్తిపట్టన దైకోకకా = మైయు త్తరీయమునుు 
విడిచి, చనియెకా = పారిపోయకో "త్వర = ఆశ్చర్యము... (సొరంగ ధరుడు 

నవయొవన సంపన్ను డయ్యును, తన్నువలచి పట్టుకొనిన (తండి?గారి) బోగపు జవ 
కాలిని నిరసించి పరువెళ్తేను. అబ్బుగమునదా +) తాన్సు నవీన కళా (= కాంతులక్షు) 
నిధిమై నెగడిన, సారంగథధమ(డయ్యుక్రా = చందు)డ య్యును , (నవీనక శొనిధి_ 
యనుటబేత కొత్తకొత్తగా. కళలు సమకొనుచున్న తరణచందుిడని. భా.) 
తన్నొడిసిపట్టిన్స గుగుభామను = గురువుగారి భార్యను- (బృ వాస్పతి భార్యననియు) 
తారను, విడిచి చనియెన్వు అబ్బురము. (అని అర్రాం). సారంగధరు డైనవానిక్షి 
గురుఫొమను _వెకొనుట స్వఫావమెయుండ గా_ ఈ సారంగధరుడు - గురుభావు 
తేన్ను బలాత్క_రించినను లొంగక తిరస్కరించి సారిపోయినాడు, ఆశ్చర్యము 
గదా* అని చమత్కారము, 

నూ శ న. 

శ వూ. టీ __ “నవీనకళానిధి = నూతనమైన విద్యానిధి = (బాలుండనియు) 
భాం 

ఈ టీక 'సరిర్రైనది కాదు. ఎందువల్లనన గాశీ (2) “నూతనమైన విద్యానిధి 
యన గా(కొ 9 త్తదియయెనవి ద్యా స్థానము=) కొ త్రపండితుడు, అని కాబోలు! వారియర్ధము 
మరియందులో *బాలుడనియు” భావము కలుగు శుట్లుకీ ఏమి! కొ9 త్రపండితుడు 
వృద్ధుడుగానుండగూడ దా! (0) విద్యానిధి. (మంచిచెడ్డల చెరిగినవాడు,) కావుననే 
గురుఫామ దురుద్యమమున కొడ బడక తిరస్కరించి నాడు. అం దబ్బురమేమి? 
(0) చాలుడే మైనచో అసమర్థుడు గావున భయపడి పరుగెత్తుట భావ్య మే. అందు 
ఆశ్చర్య "మేమున్నది? 

+ వూ. టీ కును = తండి) భార్య, ) 



కు) సారంగధరుని నిగోహము అనేదే 

గీ, సాము సేసినగతి దట్టిచల్లడముల 

తో వెడలి (స్రకీ లోలాక దేవుడనణ్యో 

Qa రా 

నేక యనుబుద్ది గల్లునే కమునను.* ౧౩౪ 

జ్ర్క. ్చుశలోలాక = (వ్రీకిలేోబడక, జేవుడంనలోకా -- వెడ౭ెకా 

(ఆడడానికి లో బడనివాడు దేవుడేనని ఫా-) 

కు 1 లేల పులిచేతం దడయిడి 

యేలౌకుగతి నట్టు తేయ + నెంతయు గినుకకా 

చితాంగి, సారంగ ధరని తండి9కి భార్య కాదు. ఊంప్రుడుగ తె. (=భోగిని.) 

“భోగిని” కి భార్య _ పర్యాయపద మనుకొనుట గొప్ప పీిమాదము. 

సని. A royal concubine: or left handed queen. రాజువుం 

చిన బోగముది__ో భాక్య,. A ఇల ” (వాను) “భోగినీ మీ భంు&n be- 

longing to the king’s harem, but not consecrated with him, 

the concubine of a king.”.— “భార్యాం A lawful wifes” (ఆప్ట. 

“సా భార్యా యా న్నా చమూ సా భార్యా యా పిజావతీ, 

సా భార్యా యా పతిపాాణా సా భార్యా యా పతివ)ితాం” (హి తోం) 

* శా. పాం అనీరువెకొని. ..చేరికైన, కోకా .....లోకమునకు” 

॥ — శ జీ శో సా 
భక నీరు. = గల్లుహో = నీటమునియి పోవుచున్న వాడు వస్త్రము వీడి కొట్లు 

కానిహపోయినదని చింతించునా = చింతింపడనుకు”- ఆని, పొ, టీ. 

ఈపద్యమునరు పాఠము లిట్లున్నవి+ 

1. “ఇంతి వె నివచ్చిన "నెవరికైనీ, 2. “నెలత యటుకన్నుటైకొన చేరి-కెన 

శ a] శ శ 5 శ Fo చ చ కప క్ న లా గ మనుబుద్గిపుట్టు నే” కె. శ చెలతయిటుతేన్ను పట్టిన శేరి కైన, కోకయను 

బుద్ది గలుగ నే లేేకమునను 

7 గా పాం వేగి (ఇదే “వావిల్ల్” పొఠమున్ను -) 

ఫూ ము నను, వారపు రులల గుహా డా “లేగ” అను పొఠమున్నది+ 

అపాశకమున చక్కని యుపమానమున్న ది. తుగారిపాశమున ఉపమానము పలా 

యనమైనది. 

+ కా. పొ కుట్టు లే చింతయుముణటి యాలోంగామిని? 



నేల సారంగధర ' చరితిము (6. 

లోం గామిని తన కాతండు 

లోలామిని వంత జింతిలుచు నిట్లనియెన్. ౧౩౫4 

టీక. లే = పసీదూడ్క, ఫులిబేతక్షా = పులియడ్డగించుట చేత, తడంబడి = 
తొటుపడి, ఏాడుగతికా (సారంగధరుడు) అట్టులేంగకా = అట్టుపోగా, 
అకండు __ తనకు, లోంగామిని = లో బడకపోవుట చేత, కామిని 'కామురురాలయిశ 

చిత్రాంగి, లోకా = మనసులో, కినుకకా = థోపముతోను, వంతకా = 
దుశఖముతోన్సు చింతిలు చుక్రా - ఇట్టనియెను. 

క. ఎటువంటి ₹నుగుడి వయ్యా 

యిటువంకిదె రసీకముద మ్గావు పెదు 

ప్పటి ఏడిచి నేర్పు చెలి ₹నేం 

చుశుళ మణి నీయంగ మెల్ల జావీతివిగ దా! ౧౨౮౬ 

టీక. ఎటువంటి సుశుడివి = ఎంకటియోగ్యుడవు! (అనిహేళన రసిక 
ముద) = రసిక లక్షణము, చేర్చు _ చెలికా వీచుశె= స్త్రీని మిడికించుటయే నా? 
నీ అంగ మెల్లకా  నీవిధమంతయును (మెవలువ తొలగవిడిచి నీశరీరమంతయును_ 
అనియు.) చూపీతివిగ డా! 

కః *రీర్కి మదినిల్ప నోపక 

క్షోద్రిక్ర నినులట్ట 4ఉనోరికొలయలు “మిగుల౯ 

ఈ పాశమున అర్థముసరిగా ససీపడుట లేదు. __ “ఆట్టులేగ నెంతయుం 
గినుకక” అనుసాధుపాకము, శ్రా. ము, నను, వా9తపంఎతులలో నుగూ డా ఉన్నది? 

1 శా. పా,-సుగుజి! (ఈకాపము సాభువుకాదు. చూ, 9-౧౧౮) 
క్రీ)ంద) 

1 పాశాంనేయటశే (భూ. ము) “మించుఖు” (తంజం పా.) 

* ఈపద్యము కాక్ర్రిపితిలోలేదు. ప్లూ, ము* నను, పెక్కు_వాత పంతుల 
లోను ఉన్నది. దీనికిమాలము నవ నాథచరికే9మున నిట్లున్న ది- 
6 ఓరిమానమునిలుప నోపక నిన్ను 6 గోరిపట్టిన నో (ర?) 8 కొలంయల పలికి 
+= ++పిరహాగ్ని దోచి.) (ఫుటం 51.) 

4 పాఠాం, “నోరి 7 “కర్ణకకూ)రముఖు - పదర 



9] సారంగధరుని నిగోహము 9A 

గూూరముగ వదరి నన్నుం 

జీికిం నొనజేగా చేల 1చడీపోయెనురా? ౧౩౬ 

టీక. నోరకొలందులు = సోటెకివచ్చిన దుర్శావలు, వదకి = కూపీ 
3 

ఏదు = పోవుచున్నావు ఏలచెడిపోయొదు = వృధాగా ఎందుకు వెడిపోతావు, 

రా =రారా, (నీవిట్లు నన్ను తిరస్కరించి పోవుట మంచిదికాదని బెదరింపు ) 

క, ఆరోపితును నాపై 

నేరము విపరీతముగను నీపె, రారా 

1 యూరక యిన రాజకు 

మారక, నామాట వినుట మంచిడి నుమా. ౧౩౭ 

శా, జెనా పోయెదవా ననుం గడచి? యేలా యింక సీతోడ? నెం 

శ్రే శేమించల నాడం జిక్కెనిదిగో నీయంగమచ్చంబు నా 

చే సీలోననె రాజు నావలెం గద్యా చెక్కింతు నీ కీలుకీల్, 

గాసి యిందుల శేమి తాళ్ళు, మని కేల జ "మ్ముతాటించుచున్ , 

టీక... ననుక్రా _ కడచి = నామాటనతికిమించి పోయెదవాశ (“కలచి 

ఆఅనుపొఠమున. “నన్ను తో భపెట్టి? = అనియర్గము, ) ఏలాయింకనీతోడకా = ఇక 

వీ తో నాకెందుకు! ఇదిగో, నీయంగమ చృంబు = నీగుర్తు. ఎంశేక్రా - నేమించయగకా 

ఆడక్రా = చక్క_గా నిశ్చయించుటకును -- వాడించుటకును, నావేక్ చిక్కె_కా = 

నాచేతికి దొరికినది. ఈలోేననే = ఇంతలోనే, రాజురావలెగడ్యా (జాతీయము. 

ఆకడుకాగా ే)నీకీలుకీల్ = నీప్రతియవయవమును , వెక్కి ౦తుబ=ముక్క_లుముక్క లు 

చేయింతేను. 

¥ “సీగ్గతితౌర్యాి “సిగరివారా.” 

(కా. సొ “యూరకె 6యూరకికనెని పొం ము “యూరకి 

తంజ తాళ, పాం | 

| పద్మమున “యూరక _ మారకి అని పా్రసయమకము కావున “యూ 

రాక? _ యూరకిక్క_ అను షాఠములు -గా9హ్యుములు కావు: 
శా 



ఆం సారంగధర చరితము [&, 

రమైన, శరసాళ్లీ = బాణజాలమయిన, వాల్లక = చెంగలువలయొక్కం,  నివాతి = 

డెబ్బవలని, వథచేకా = బాధచేత, తల్లడపడి = కహతహనొంది, వళ్రియాణజు = 

ఉఊత్తనిందు పూనకా తగవా = వహీంచుట తగునా? 
ae 

తల్లీ కామచాధకు తాళ లేక అకొమముగా నన్న రికట్టి అడియాసలబే నెందు 

కల్లరిపా లయ్యెదవు. నేను నీకు వశుడను కాను. ఈ యుద్యమమునుండి విరమింపుము- 

అని తౌ. 

మ. ఇపు డి వాడు భయంకరోక్రులకుం గా జే లోల 4కు నుర త్తి న 

ల్పపుసాఖ్యం ARS నిమనోర జము ష్ ఎర్భ్బుం బూనినక , లోకమం 

+ సా. టీ __“నివాతీక్రా = కొ ట్రుకు వేత నైన.” 

(2) “నిహా కాతివ్యథ” అను సీబ్ధస సమానముళోని “నిజాతి” ని చేషపరచి దుతాం 

తముచేయుట తేప్పు. (b) “నివాతికా? అను ద్వితీయాంతరూపముస కు “కొట్టుటచే 
నైని ఆని విశేవ ణార్థము చెప్పుట సాహాసము, 16) “నిహతిి_ వ్యథ] ఆనివ్య స్త 

పదములు గా వెప్పుటజేక గణభంగము. కావున సర్వవిధములను ఫూ. టి. గుష్ట్రము. 

+ కా, పాం 'దువ్చక లి. కొగితపు (వాతప్శతిలో య్య? కనియున్న ది, 

ఆవారిత తప్పని కాత్రీంగారు కవ్చ౯? అని సవరించినారు. సవరణ యును తౌ 
ఎట్లన గా? వలపలగిలక (౯) శేఫ చివన్నాము, దానిని వకారమునకోు వలపల 
(= పిమ్మట, నుంచి “వర్? అన్నివాసి *ర్వ* ఆని యుచ్చరించుట పాత కొలపుపద్ధతి 
ఆ పద్దతి సరియైనది కాదని అప్పకని యిట్లు పిమర్శించియు న్నా డు. 

తే. “మొదల శేఫాక్షరంబు నాపిదప దాని 

జడ్డయును గూర్చి యొకటి గాం జదువుకొనుచు 
ముందు జడ్డయు ఐ సరేసమునకు బదులు 

కగిలంక లిఖియించియు వచింతు రిలంగుముతులు.) 

గడుగువారిపతి.__ పుట, శి. 

.f వావిళ్ల) బా, “దేర్నంబూనినక్రా.?._ మనోరథము తీరుట్ట తీళ్చట, 

కలదుగాని కోరుట, తేర్నుట, యెందునుకేదు. కావున ఆఫాశ్ర మసాధువు. 
oo 

ఫా “గిలక విభజించియు లిఖింతు రలఘుమతులు” అని సూ, ని పాధము. 

(చూ. గెలక) శ 



౨.) సారంగధకుని నిగోవాము Crit 

దపకీ కింబడి మందం చెల్తి ₹యమబాధానీకముం జెంది మీ 

నపు ₹జాతిం దుదింబుట్లలా వల ముం గాంతా పెక్కు. చేలేండిల౯్. 
వై హు 

టీక. బా ధా ఆస ఆనీకయ = బాధల సమూహము (అనేక బాధలు, ) 

గీ, అ టగుటకంశు నిశ విన వమ్మ మొకటి, 
C౧ = 

జగతిలో. గ్ ర్తి వలయంగా దెగువమాఆజ 

ఏకు రాజున కింపు 4 సంధిల్లంచేం 

కియ్యకొెని యుంశ 7 వటమోాంద నిశ రాజ్ఞ. ౧౮౩ 
ల ఇ 

టీక. జగతిలో, కీ కివెలంయంగాక్రా = నాకు మంచిపేరు వచ్చువట్లుగా 

నీకుక్రా-రాజునకోకా, ఇంపు- సంధిల్లంజకేశేకుకా = వన్నె- వాస్కీ కలుగ జేయాకుకు? 

తెగువమూ ఆకా ఇయ్యకొనియుం౦ండక్రా = ఎన్ని కష్టములువచ్చినను రానిమ్మని- సోనా 

సంచి, నిశ్చయము చేసికొనియుంప్పే  అటమాంద సీళ్వరాజ్ఞ = మైన భగ వంకు 

డెట్టుచేసినను సశే, 

ఉ. కావక రాజు చి తము వకావక లె తెగయజూదునటు లొ 
టి ఇ. 6 

హో! ఏపరీత మెనపలు కాజెన నంకిపి ముక “వినాశకా 
అనూ 

7 కా సొ యమబాథధకా నిక్కెముంజెంది”- “బాధక” చెందుట, 

సాకే గాని (నిక్క_ముక్రా వెందుటియన గా మోక (ప్రాం టె, లేదు ) అది యట్లుండ గాం 

“బాధక” అనుపాఠమున యతిఖింశేముకూడా ఉన్నది. పాపము! కా్యక్ర్రిగారు 

గు ర్పింపలేకపోయినారు- (చూ. ౧-౫౨) ఫూ, ము- నన్కు మద, తంజ. ప్రతులళోను 

* ,చాధానీకముక జెంది అని చక్కనిపాఠమున్నది. 

+ కా, పొరా యోని? ఎ ఫూ- ము. నను మద, తంజ,. వా9త(పతుల 

లోనుగూడా, (హీనపుజాతిందుది అను పసాఠమేయున్నది మూలమునను “*జముని, 

దూతలబే నచ్చి తుదివచ్చి క్ జాతి. బుట్టుటకం కు జగములోే.” (నవనాధ. 

పు. 51) అనియేయాన్న డి. 

4 కా పా.__“సంధిల్లుచేంయకు ౨ (సంధిల్లంజేకకు అని పూ. ము. పా 

“జేంతి ఇంపును “సంధిల్లంజే యమునది కావలె గాని “సంధిల్లునది యగు యెట్లు * 

“సంధిల్లు” ఆ. క్రి. (చూ, ఫం ర్ల 

1శా.పా,--ఆటుమాంద.” (“అటమోది సౌధుమాపము. చూ. 9౮33.) 



9౬ రి " పారంగధర చరితము [ఆ. 

"లీ విపరీతబుద్ధి' యని లెస్స బయల్బడః జెప్పినారె కా 

*నీ విధి యాడుమి యనగ నీవిధి నాడెదు సుమ్ము ఛామినీ.౧౮౩ 

టీక __ కానక = మన్ని౦పక, తెగం జూచునట్లు = నన్ను - చంపునట్లు, 

వినాళకాలే విపరీతబుద్ధిః = చెడిపోవు కాలానికి చెడ్డ బుద్ధిపు(ట్టును, ) అని. వెప్పినానె 

కొ = పెద్దలుచెప్పియే యున్నారుగడా! నీవిధి = నీ పాశిరస్టక ర్మము, ఆడుమో- 

ఆనయక్రా = అడవలసీన దని పేేరించుటచేత, ఈవిధిక్రా= ఈవిధముగా, ఆడేదు = 

పలుకుచున్నావు (ఇక్కడ అడుట యనగా మాటలాడుట యనియు, 'వేసాలు 

పడుట యనియు, శెండర్గములు. ) 

క, నీకపటోక్తు లె పట్టి మ 

పీ-కాంతుం డలిగెచేని యూ ధభానణి య 

య్యా కాశ వాణి యబుంగ రె?! 

వీ కా కొల తోడుతోడవే సిదించుకా.” ౧రర 
థి 

టీక పట్టి = ఆధారముగాైైకొని (= నమ్మి). ఆకొల = అపాపము, 
తోడుతోడనే = వెంటనే, నీకుక్కా సీద్దించుక = ప్రతిఫలమును ముట్ట కెప్పును, 

గీ. అని పలికి పోయి వచ్చెద ననుచు జక్క 

దన నగరి కేగి యువరాజు తగివరీతి 

దొరల భఛ ప్రతుల సఖుల నందొఆఅను బనిచి 

తుందుడుకు జెందమునం జూల సందడింప. ౧౮౫A 

టీక, దొరలను = సామంతులను, అందొజను = అందరిని, తుందుడుకు = 

కలత పాటు, సందడింపజా = ఆతిశయింపశా. 

షీ పట్టు పాటు వుటంచు. బారావకంబును 

వెకలినె చేశేల విడువ బోతి! 

విడువమా యిన్నాళ్లు విడిచిన[నది పోయి 

ఆ్టికిం జితాగంగియింట వా, లె! 

_షఇఈపాదమున యతి విచార్యము. +సాశాం.సే(డది? 
నో 



9.] సారంగభరుని నిగం jవాము ౨౬౧ 

వాలిన నది యశ వజదం బోనిమ్మని 
/ లు ఆ 

యూరక యేమిటి కుండ నెతిత 

జననుమె నుండక పినతల్లి యని హోవం 

'జెడుగుణం బామకుం బాడవునేల? 

గ పొడమెం బో యిది బుద్దిగా దుడుగు మనిశ 

మాన కిబువలెం చెలునే మచ్చరింపం 
రా 

గారణం విన్నిటికి నలపారువమె క 
C౧ 

చా! య చెక్కడం దాపు మాయె *నాకు! ౧౦౬ 

టీక, పట్టు _ సాబు మటంచుకొ క (ఇది జాతీయము) బారు బూరు 

మన్ని వెకలినై = శెలివిమాలినవాడనై. ఆ్టై వజదంబోనిమ్మని = పో తేపోయె 

ఎక తటస్థించెను రా- భగవంతుడా అన్ని విసుగును తెలుపుమాట-__ 

“యయా ముగుడు నాశకక్క_డ డాపరమైనాడు. How was 1 50 unhappy, 

as to have this husband? = తేటస్థమైని? (బ్రాను. .) సమ 

కం మూయ నెటులెన మిోందచట 

నాయముఖాథలను బడుట యది నికేయమే 

మాయ నెటులెన మాందట 

నా యమబాధలను బకుట యది తప్పెం గదా. ౧౪౭ 

టీక.__.మాయకా = తల్లియొక్క_. కపటకృత్యముచేత , మాందటక్షాజ -నేడ్లో 

చేసో, ఆయమ-బాధలను = ఆయమ్మ ఆ చితాంగి "పెట్టుపాధలను, పడుటు = 

ఆనుభవించుటు, ఆది నిశ్చయ మే. కాని, శిమాయజ్రా= మరణింపగా, మోందటక్షా కా 

* పాశా. దనకు” 

పూ. టీ. ..మాయక్రా = కపటముచతి 

వూ. టీ. వాకు చెండు “మాయలు? ను విశేహ్యములే యనుకొన్నారు. ఈ 

మాయ కిYియగాని విశేన్యము కాదు. మాయు = నశించు, (మా. శ, ర.) చర్ల 

నీమచ్చమాయా!1* ఆని లోకమున సాఫారణమయిన తిట్టు. 



ee 3 సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

పిమ్మట, ఆయమ బాథలనుపడుట = క యమునివలని వాధలనుపడుట- తెస్పెను 

గడా! 

గీ. అని పమోడించు, నుసు రను, నలంతం గుందుం 

గుడిచి కూస్పుండి తన చేసికొనిన నేర 
ఆ — ౧0 = 

మికి వగచుం బౌన్పుపై వాలు మిన్నువిటిగి 

చెం బడినరీతి *ఏ వెజిపాటు నొందు, ౧౦౮ 

టీక, పి మోదెంచుకా = ( మమునివలని బాధలాతప్పినవిగ దాయని) సం 

తోషించును, ఉఊసురనుకా = (తల్లీవలని బాధలు తప్పవుగడాయని) దుఃఖించును, 

అబ6తకా కోందుకా = మనోవ్యధ చేత చాధపడును,.-- ని వ్వెజ పాటునొం౦దుకా = 

నిశ్చేష్తుడగును. 
వ్ 

క, మదవతికిం గోక చేపడి 

నడి మొనలుగ6 గుట్టు పాణి యతటలు6 గుమారుం 

డెదభోన్ణ “జీన చిక్కిన 

యది మొవలుగ బిడ్లకుట్టు'లను తేక్చడంగ౯. ౧రనా 

టీక... + చీరచిక్కినయది మొదలుగజా = గగ్భమయినది మొదలుకొని; 

బిడ్డకుట్టులు = పిసవవేదన్న అనుట = అని లోకమున సా మెత గాననుట, ఏర్పడ? 

క “నేయి ఫొలుపతీన దీవియ 

మాయుకరణిం గర్భ కుద్ధి మలంగిన హీన 

తాన కంటి తానును 

మాయును దైవానుకూల్యమ హీమ మహీకా? (భొ.ఆను. 118980) 

+ ఫూ. టీ... “యమబాధలకా = యమునియొక్క_ శ్రమలను’. 

నరకమున గలుగునవి యమునివలని శఎమలుగాని యమునియొక్క._. శ్రమలు 

కావు, యముని యొక్కు_శమలు యము డనుభవించవలనీన జే గాని సారంగధర 

దనుభవించుటకు వీలులేదు. 

* కా. పా-..“నివ్వెరపాటు” 

ని వ్వెజ "లోని శేఫ మలఘువు గాని లఘువుకాదు. (చూ, శరం) 

{వూ టీ.___ వీర...లనాట = చూలయినది మొదలు వేవిళ్ళు అనుట. 



౨.7 సారంగధకుని నిగ వాము ౨౬ 

గజా = నిజమీకాగా, కుమారుండుజ సారంగధకుడు, మదవతికిక్ష=(యావనమదము 

కలడిధమైన) చితాంంగికి, కోక శేపడినది మొదలుగక్రా'= తేన యుత్తీకయము. చిక్కిన 

చాదిగా, (కట్టు పాలీ జా కలతయేర్పడి, ఎదలోనజ్రా = చిత్తమున, అడలుకొ = 

భయపడ డొడాను. 

చీకచికి_ నడి మొదలు బిడ్డనొప్ప్వులు, అనిసా మెత, “త జేక చింతియని ఆ 

సామెతకు లమ్యార్థము: (చో చిక్కు_కీయ నగా గర్భమగుటు; గ ర్భృమయిన పడి నెల 

లకుగాని బిడ్డకొప్పులురా' వు అట్టి నొప్పులను, ఇలతప్పిన నాటినుండియే భాపించుటా 

తజేకచింతే,) పికృతమున, చితాంంగిజేతిక నిజముగా. చీరయే (ఉత్తరీయము) 

చిక్కుుట, ఆది మొదలుకొని (సా రంగని మనసున) కుట్లు ట్టుకలుగుట్క ద్వారా, ఆ 

సామెకకు వాచ్యార్థము కలుగ జెప్పుట చవ మతా-౯ మూ? 

“వీకచిక్కు టి నిఘంటువులలో లేదుగాని కావ్యములలోనున్న ది.- 

చ. “కులమణిరమైన యన్నెలరిషక్. మసకెక్షా నెల, చరచిక్కా-” (రామా. 8-9) 

క్ష. “నెల మసలెం జీరచిక్కె_ నెలశేకు నధిపాి (భగ. 8.498.) 

విడ్డకుట్టులను వేవిళ్ళనుకొనుట గొప్ప పిమాదము._ కబిడ్డకుట్టు = (హీన 

వచేదన, ఆమనస్యము- వేవిళ్లు = భక్నుణవస్తు వాం ఛాతిశయరూావప గర్భలకుణవిశే 

పము,” (కే. రు 

అబిడ్డకుట్టు — The pains ol parturition. వేవిళ్ళు — "The long- 

ing, laziness, and other affections of a pregnant woman “ 

గర్భిణీ (క్రీ) యొక్క వారిత్యాది వికారములు-” (జౌను.) 

“గొడా) లే మెరుగురా. కిడ్డనొప్పిి (కుట్టు అని లోక మునసా మెతే, 

క. క్రీ లెటుగక చెటిచెను విధి 

కూళయి గొడాిలు బిద్దకుశ్తే మెజు(గుక్రా.' (వైజ- 8-126) 

సీ “గాడా లెబుంగుేే దనన నుట మా 

న్పింపవా వంధ్యకు నిసువొసంగి." (రాజ. విజ. 1-6.) 

చ. “చెలువక్త బిడ్డకుట్లు విల సిల్ల లి పురంధు)లంతేలోే6 

విలువ'ె మంతిసాని. ) (కాళ. మా. 4-7.) 

(నూ * టీ.___ “కుట్టు = వేదన, సాటి = వ్యాపించి.” 

6క్రట్టువాణు” (క్రియ ని కుట్టు చేరు. పాటు) వేరు కాదు గడుసుహాణు, 

మొద్దుపాటు, తెల్లవాటు, పండంబచాఅు, మొదలగు శ్రయలలోని కపా ఆను 

-వేరుపరచి యర్థము వాగయుటు సంప్రదాయము కొడు. 



Ser సారంగభర చరిత్రము (ఆ. 

టీక,___ర క్షిగల వెలులమొడక్షా = ఆనురాగముగల ెలికల్తెల విష యమున, 

ఆసక్టియుక్రాణా పీితియు, సూ క్తియుకా = వారితో మంచి మాటలాడుట యును, 
లేక, (చితోంగి) జాలిక = విచారముచేతను, విరాళికా = విరవాతౌపముచేతను 

ముక్త - అహార. మనోహర ముకాహార _ అయి. ముక్త కా వదలి పెట్టబడిన, 

ఆహార = భోజమున్సు మనోహర - ముక్తాహోర = ఇంపైన ముత్యాలహారములును, 

కలదిధమై, (ఆవహోరమును- పహారములనుగూూ డా త్యజించి, అన్నమాట. )కో 9 ధమునక్రాకా 

కోపముతో, సౌధమునక్రా - (అల్లి ముండ గా అని అవతలికి అన్వ్నయము-) 

చితా9ంగి పిరహతాపముశేతను కోపావేశేముచేకేను. ఇెలులతో. పలుక్షుట 

మాని, వోరములు తీసి జేసీ, తుదకు ఆహారమునుకూడా మానుకొని, అలకతో 

నుం జనని తాః 

— రాజు చితాంగి క విరాళిగొనుట = 
(sen 

గీ జంత ముటులప్రీయుండ, రా జంత నచట 

సరసిచెంత బిసాగంబు సరసి కొంత 

మగని కందిచ్చుకోకిష్రేము గని తనదు 

'"నుండియెడ6 దగు అంచి యం దుండి యపుడు ౧౫౩ 

టీక __జంత = గయ్యాళి (మైన చితా9ంగి ఇటులు = ఈరీతి గా, అల్లి 

యాండక౯ా, రాజు  ఆంతేక్రా ఆచటుక్రా = అరణ్యమున, 'సరసీిఇంతక్షా = కొలని 

యొడ్డున; నిసాగంబుళా = తామరతూటి చివరభాగమును *సరసీ = చక్క 

పరచి (= కుభపకిచి) మగనికి _ అందిచ్చు = మగపవ్షీ నోటికందిచ్చు చున్న, 

పూ టీము క్తి ౯ విడువంబడిన - ఆహార = భు క్తికలది. మనోవార = 
మనోజ్ఞమైన- ముక్తాహార = ముత్యాలహారము కలది.” 

విరవాతాపముజేత ఆవోరము నే మానుకొన్న చితా9ంగి ముత్యాలహారమును 
ధరించినదనుట 'స్వభావవిరుద్ధము. *ముక్తాహార' - “మనోహర ముక్తాహారి ఆని 

భిన్న సమాసములనుకొనుట పొర పాటు. 

“మనోజ్ఞమైన ముత్యాలహారను _ ఒక్క_ళే. కలిగియుండి? ననుటయును 
పొరపాశే. సమాసముకుదిని హార శబ్ద మేకవచనమున నుండియు బహువదనా 
ర్గయు నిచ్చుచుంశును. (చూ, ౧౩౯ క్రింద “సద్దుణ హార (డు, ) 

fపాశాం,ా'దుండి వడ తగలెంచె నందుండి? 

ఈప్రూా.టీ. = సరనీ = సష్టకొనిం 



త] కాజు చితాంగినె విశాలినొనుట రడ థీ 

కోక్రి = చకికాకియుక్కొ_, పేమగని. తనము దుంజియెడకా _ తశులుఎంచి = 

తనఖా ర్యను తలచుకొని, 

6ఈదుండి= దొరసాని” (శ, ర.) వ్యోళ దుండీ! జవో్వ్యోయవ్వ'- (వీరభద 
విజయ నాటకము ) 

ఉ కేబుం జొకాటపుం దలికు, శేశముదాళులు, కౌనుడీలా శే 

నూలును జన్ను మొగ్గలు, గనుంటెలిదమ్ములు, మోవి తే యు, 

జాలగునవ్వుందెటయు, భుజూపిసము, లని యవిలాన పాం 

ఇబాలు6ను మేమ బక్బిని ని నెజపీ మంగా మదిలో. దలంచుదుక. 

టీక, _ ఆవ్విలాస పాంచాలుయ = పవీలాసముగల - పాంఛాలవాతి . 

పురుషముడనయిన  ఆరాజనశేందు9) శ,  (ప్రుకహజాతులు చాలు, భదుిడ్యు 

దత్తుడు కూచిమారుకుు పాంచాలుకుు కేలు చొ కాటప్రందలికు = వా_ష్ట 

న పల్లవములు, శకేళరుదాళులు = కఈపలవంటి గండు 

తుమ్మెదలు కొను తీగల శేనూలు = నడుమువంటి (సన్న నైన) తీగౌాయున్సు 

చన్ను వెట్తులు = కోచములవంటి తామర మొస్త్రబను, కనుం దెలిదమ్ములు = 

కన్ను వంటి తెల్ల తామరపూాలుకు మోవి తేచెయుక్రా = అధరమువలె మధుర 

శర. కరా “సరసు = సరదు = సమభాగముగా పంచు అని యర్థము 

చెప్పి. అందుకీ పద్యము నే యుడాహరించినాడు, కొని అది సరియైన యస్థ్రాము 

కాదు. సమఫెగముగాపంచిన పిమ్మట “కొంత) యిచ్చుకేలశి “శుభ్రపరచి - 

ఆందులో కొంత యి చ్చెననుట యుచితము కాచా+ బాను, “సరసుట-= సరదుట- 

To make even; level. To arrange. సమముజేసుట.”” అనియే చెప్పినాడు. 
కావున “సరసి = సరది = సమభాగముగాపంచి” అనుట సరికాదు. 

ఫూ టీ. కర్తలు శ. ర లోని “సరమి చే ఆంకుకొని దానిని ఉకార 

మధ్యము కావించి - *కొనిని చేర్చి *సస్థకొని” అన్నారు. పొరపాటు, సరసీ = 

సర్ది, గాని “సద్దుకొని? కాదు. “నష్టం “నష్టకొను? అను క్రియల కరమున చెంత్రో 

ఛేదమున్న ది. (క్రియాఫలంబు కర్ర గామి య'సనప్పుడే గాని (కొను) ముఖ్య ధాతువు 

కనుప్రయు క్లముకాదు. (చూ. బాల. (కి రేకి) పూ, ట్, కర్తలు చౌంణ్యమును 

చూచియున్నను స్వు_ స్వుకౌనుల భవము తెలిసి ముండెడి దే. ఆండిట్లున్న ది. 

“సరుదుటు. చాలీచాలకవుంజే వాన్ని నలుగురికి సమము గా పంచి పెట్టుట,__ సుకు 

కొనుట- చాలీచాలకవుంజే వాన్ని కలాకొంచెము తీసుకొనుట. నారిళోవారు నష్ట 

కొన్నారు. 7” ' 



తక౮ా సారంగధర చరితోము ఆ, 

శుయిన మకరందమున్సు జాలు అగు నన కేటయుక్రా = జాలువారు నవ్వువంటి 
పసన్న తయు (= స్వచ్చక) భుజాబిసమల్ = బుజములవంటి తామరతూడులును, 
కని = జూచి, సపేిముక్రా, పద్మినికా = సరస్సును, *+నిజపీ) యంగాక్రా = తనవీరియు 
రాలయిన చిత్సోంగిగా, మదిలోకొ- తలంచుచుక్రా = అనుకొనుచు. 

చితా్ళంగియొక్రు_ శ్రేలు చిగుగాకువంటి దనియు, కేశములు గండుతు మెదల 
వంటివనియు కాను తీగౌవంటిదనియు, చనులు మెళ్చాఒవంటివనిణచు, కనులు తెలి 
దవన్ములవంటివనియు, మోవి తే నెవంటిదని యు, నవ్వు తేటనీ టివంటిదనియు , బుజ 
ములు తూ డులవంటివనియ ఆమె పచ్మినీజాతి (క్రీ యనియు, వ్యంగ్యము. 
చ. *దళభ నుగుకేమ్మి వూంగొ లని తావి సెకల్ 4ఉగవియంగ ముంగలక 

జిలుకలు గోయిలల్ చెవులు చిందఆవందఆటెపీ య సూ శెల, 
మాలయసమోరముకా వెనుకమర్దున నుల్కి_పడం బయింబడక, 
గళవళ మండి చుట్టుకొ నెం నంతునిమంది యటంచు నాత్సళో, 
టీక... ముంగలక్రా = ముందువెఫున దళీ,..సెకల్ = తామరకొలనిలాగేని 

దట్టమయిన సువాసనల వేడి. కవియంగక్రా = ఆనరింపగా. సూలెలజ్లా = పార్శ్వ 
ములయం౦దు, చిలుకలు, ** శేయడ్రా = చిలుకలును, కో వెలలును చెవులు చిల్లులు 
పడునట్లు కూయగా, తెనుకమర్గునక్రా = వెనుకప పక్కన, ఉల్కి_ పడకా = జడిసి 
యొగిరిపడునట్లు, మలయ 'నమిోరము, పయింబడంగాా కళవళ మంది (రాజు) తక పిక 
ఒక, కంతునిమంది క మన్మథుని సేన - (కమలముల తౌవి, చిలుకలు కోయిలలు, 
మలయమారుతీము - మదనునిసైన్య మే) చుట్టుకొ నెను. 
ఉ. అక్కట యేమి సేయుదు రయంబున నిప్పుడె పోదు నంటినా 

మిక్కిలి దూర దేశము సమిాపమె? మాళవభూమిమండలం 
బెక్క_డ? దండకావన మిదెక్క_డ? చక్క-నిముద్దుగుము శ నా 
చక్కెర బొమ్ముయూడ కిట సియం జాలని యోగ-ేదనన్ ౧౫౬ 

వ. అని యత్యంత సంతాపంబున నాంవోళించుచు, ౧౫౭ 
టీక అందోళించుచుకా = ఉరియాడుచు. 

* పాశాం._.. కదఖముగి 
“+ శాం పొ “కద్రియంగ” (ఆ్రావి దిశల్ణలయంగ! వ్ర ము, 6సెకల్ కివి 

యంగ తంజ, పొ.) 



తి] రొజు చితాంగిైై. ఏరాల్లినొనుట ౨౬% 

క, రాజక ఏ భ్రమ లవ కల 

నాజత నుగ మానవాంగనకా జితాంగికా 

'వేజవని మదిలో నిడి 

రా జవ్షనిలో పల౯ విశాఖిం (గాలగెన్ . ౧౮ 

టీక. రాజిత = ప్రకాశించుచున్న, విభమ = విలాసముయొక్క_, 

లవ = లేశముగొబక్య., కలనా = కలిమిచేత, (విఖశియలవముబేతనేయనుట) జితేకా 

జయింపబడ్డ, సురమానవాంగనకొ = చేవకాంతలు - మనువ్యు కోంతేలును నలదియు , 

తే జవునియు, వెన, చితా?ంగిని వుదిలోకాఇడి = మననునతేలచిి రాజ్యా అవ్వని 

లోనక్రా = ఆ కుడవిలో, పిరాళలకా వియోగ తాపముజేత్క [కాలెజా = తేషం 

చెను, 

విలాసలేశముచేక మానవాంగనలనే కాక జేవాంగనలనుగూడా జయించేన 

తన పిఫయుశాలిని తలచుకొని రాజు వియోగ వేదనను పొందెను, అని తె. 

గీ. అట పరావనిభృన్నాశి ఫఘజటితపాదు6 

డెన చిశ్వరుండు సహసికరుయ 

రామవికి ఖాగ్ని కెజుస్సురణ హారింపు 

వాలె నన వాల జరమాంబురాశిలోన, ౧౫౯ 

ఈ ఈపదన్భమున సూర్యా స్తమయము ఆయేదాధ్యవసాయముగా కా _రృవీర్యా 

పనా స్తమయముతో పోల్చబడినది' 

టీక.-+ కట = తర్వాత, పర అవనిభృత్ = శతు) రాజులయొక్క_, చాలి = 

శిరస్సులయంద్దు ఫఘటిత = కూర్చబడిన (= ఆంచబడిన పాదుండు = పాదములు 

కలవాడును చకేశ్వరుండు = భూమండలమున కధిపతియు చెన, సవాస్రకరు (డుకా 
pa] 

కర్తల “ఈ పద్యములో కా రృవీ ర్యాష్టునునియందు సూర్యుత్వా 
* సూ టీ. 

వోషణముచేసీ అభీదా ధవసా యముగా చఇప్పంబడియున్న ది” అన్నారు. 

పికృతమున వర్గము సూర్యా సమయము. కా_రక్షవీర్య్యాక్టనుని కథ శ్లేషసా 

మరక్జ్య ముచేతే ఉ పమానముగా చెస్పబడినడి. అంతే గాని, కా రవీ ర్యాహ్గునునియందు 

నూర్యాక్వే మూాదోపింపబడ లేదు. 

+ సూ. టీ, (ఆటు f+ అ= అయే 
య 



తక౮ా సారంగధర చరితము fe. 

శుయిన మకరందమును జాలు ఆగు నవ్వు తేట యుక్రా = జాలువారు నవ్వవంటి 

ప్రసన్న తయు (=స్టచ్చక) భుజాబినముల్ = బుజములవంటి తామరతూడులును, 

కని = జూచి “పేేమకా, పద్మినిక = సరస్సును, * నిజపి్య గాకా = తసపీగీయు 

రాలయిన చితా”ంగిగా, మడిలోేకొ - తలంచుచుక్షా = అనుకొనుచు. 

చితాఫంగియొక్క_ శేలు చిగుగాకువ౬టిదనియు, కేశములు గండుతు మెదల 

పంటివనియు కాను తేెవంటిదనియు, చనులు "వెళ్టాలవంటివనిళముం, కనులు తెలి 

దవమ్ములవంటివని యు, మోవి తే చెవంటీదని యు, నవ్వు 'లేటనీ టివంటిదనియు , బుజ 

ములు తూడులవంటివనియు ఆమె పద్ష్మినీజాతి శ్రీ యనియు, వంగ సాము. 

చ. *దళ నుగుతమ్మిపూంగ్ "లని తావిసెకల్ ఉగపి యంగ ముంగలకా 

జలుకలు గోయిలల్ చనులు చిందటవందటఫే య సూ రెల౯, 

మలయసమోర ముక వెనుక మర్దున ను్కి_పడం బయింబడక 

గభవళ మండి చుట్టుకొ సెం గంతునిభుందె యటంచు నాత్మలో, 

టీక. ముంగలక్రా = ముందువెపున్మ దళీ,.. సెకల్ = తామరకొలనిలోని 

దట్టమయిన సువాసనల వేడి. కవియంగక్రా = అవరింపగా, నూలెలజా = పార్శ్వ 

ములయందు, చిలుకలు. =. సేయక్రా క చిలుకలును, థో వెలలును చెనులు చిల్లులు 

పడునట్లు కూయగా, తెనుకమర్గునకా = 'వననుకపంక్క_న, ఉల్కి_పడకా = జడిసీ 

యొగిరిపడునట్లు, మలయ సమిరము, పయింబడంగ్కా కళవళే మంది (రాజు) తకపిక 

వె, కంతునిమందధి = మన్మథుని సేన - (కమలములతావ్వి చిలుకలు కోయిలలు, 

మలయమారుతేము - మదనుని పైన్య వే) చుట్టుకొ నెను. 

ఉ. అక్కట మేమి సేయుదు రయంబున నిప్తుజె పోదు నంటినా 
మిక్కిలి దూర దేశము సమాపమెః నూళవభూమిమండలం 

జక్క_డ? దండకావన మిదెక్క_డ? చక గానిముద్దుగుమ్ము నా 

చక్కెర బొమ్మంజూడ కిట వైంపలోయ జాలవియోగ వేదనన్, ౧౫౧౬ 

వ. అని యత్యేంత సంతాపంబున నాందోళించుచు, ౧౫౫ 

టీక ఆందోళించుచుకా = ఉరియాడుచు. 

* పాఠాం..__ “దళీముగి 
* భీ వాం పొం “కదియంగి (“కావి డిశల్ణలయంగి వూ ము, “సెకల్ కివి 

యంగ రంజు పా, 



౨.] అాజు చితాంగితై వశాళినొనుట Cg 

క, రాజికే నిభ్ళోమ లవ కల 

నాజత నుగ మానవాంగనక్ జతాాంగి౯ా 

'లేజవ్వసి మదిలో నిడి 

రా జవ్వునిలోపలక౯ విళాళిం [గాగాన్. ౧౫౮ 

టీక. రాజిత = ప్రకాశించుచున్న, విభమ = విలాసముయొక్క, 

లవ = లేశముగెబక్య_, కలనా = కలిమిచేత, (విభ 9 వలవము చేత చేయనుట) జితా 

జయింపబక, సురమానవాంగనక = చేవ కాంతలు - మనుష్యు కాంతేలును గలదియు , 

| 
Gs 

లే జవ్షనియు, వెన, చితాంంగిని, వుదిలోకొ ఇడి = మననునతలచి, రాజ్య అవ్వని 

లోనకా = ఆ కుడవిలో, విరాశక ౌొ వియోగ తాపముచేక, (కొలౌోకా కా లవం 

విలాసలేశమువేత మానవా౦గనల సేకాక 'జేవాంగనలను గాడా జయించిన 

తన ప్రియురాలిని తలచుకొని రాజు వియోగ వేదనను పొందెను అని తె. 

గ్ అట పరావనిభృన ఇళ ఫఘజిత పాదు 

డన చక్వేక్వరుండు సపహాసికరుయు 
జ / 

రామపిశఖాగ్న్న తెజఃస్సురణ పహారింప 

వ్యాలె నన వాలం జరమాంబురాశిలోన. ౧౫౯ 
తో 

* ఈపద్యమున సూర్యా స్తమ యము ఆశేదాధ్యవసాయముగా కారవీర్యా 

భునా సమయముతో పోల్సబడినది" 
Pri న 

ట్రీక._4 ఆట = తర్వాతే, పర అవనిభృత్ = కతు ) రాజులయొక చంాళి = 

శిరస్సులయంద్సు ఫటెత = కరూర్చబడిన (= ఆందబడిన) పొదుండు = పాదములు 

కలవాడును, చకేశ్వరండు = భూమండేలమున కధిపతియు చెన, సవాస్రకరు(డుకా 
కానాల 

౫ పూ టీ. కర్తలా, “ఈ పద్యములో కా రృవీ ర్యాష్టనునిచుందు సూర్య త్వా 

రోషణముచేసీ ఆశ దాధ్యవసా యముగా ఇప్పంబడియున్న ది అన్నారు, 

పికృతమున వర్ణము సూర్యా సమయము. కా_ర్రవీంస్యప్టనుని కథ శ్లేషసౌ 

మర్జ్య ముచేతే ఉ పమానముగా చెస్పబడినది. అంకేగాని, కా ర్వవీర్యాష్టనునియందు 

g 
నూర్యత్వ మూసోపింపబడ లేదు. 

అద —_ ల్సి 

+ పూ టీ, (ఆటు + అకా అకు 
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(చేయిచేతులు కలవాడు) కా ర్హవీర్యాస్టనుడు, రావు = పరశు రాముని యొక్క, 

విశిఖాగ్ని = బాణవహ్నీ, లేజ్య స్ఫురణక్రా ఆ తనంప రాకను విజృంభణమును ,_ 

(ఆధి కే పొవమానాదేః ప9ియు క్రస్య పశేణముత్, పాంణాత్యయే హ్యవస్థానం 

తేజ సృము చావ్బాతమి_) వాగింపక్షా = అణగింపగ్యా (వాలెజ్లా = పడెను, 

ఆన్న ట్లుగా,- 

అటు = కట్టు, అపర అవశిభ్భత్ = పడవమటికొండయొక్చ_, మాళి= చెత్త 

మున, ఘుటిత = ఉంచబడిన, పొదుండు = కిరణములుళల వాడును, ద క్రేక్వేయండు = 

చక్కచాకములకు పిభును నైన, సహ(పకగుండు = ( చేయి కిరణములుగలవాడు) సూ 

ర్యుడు, * రొమ = మనోజ్ఞము లైన, ని శిఖ= అ నేకజ్వాలలుకల - అన్ని, (*శిఖావా 
= 

ళ్ 0 తు బాలీ షు అక్క_ర లేని అవధారణార్థకమును చేర్చి (అశే? అనుటలో సారన్య మేమో 

కనబడలేదు. వారలా మార్చుటకు కారణ మేమునగా* వారిదృష్ట్రిలో “అటి _ ఎట 

లు అక్కడ - ఎక్కా. డలు దత పృక్ళ తిక్రయులు, __ 

క. “మృగ శిశువుల సరింబెరంగు నాటవికియెటకా**  (శాకుం. 2-52) 
భుజం. “బ్బ కాత టితీక్లుం డహి ద్వేషి యేడక్షా 

సవాంబొప్పు నీశుద్ధ సత్త్వాత్ముండె డశకా.ి 

కాని, “సాపు సక కమెటజాశకీ - “మా పిల్ల వాడెక్క_డకా? ముర సంపదా 

కావున “అటకా - పరావనిభ్ళత్ * = అట బరావనిభృత్ , కావలసి 
వచ్చును. అప్పుడు _ “అపరావనిళ్చత్ ’ అను అ ర్ధాంతరమున కవ కొ భము లేక పో 

వేను. అందుకలన వాగలామార్చు చేయవలనీవచ్చినది. కాని నిజానికి “అటి కళ 

గాని దుక పకృతికము కాదు. భారతాది పొ9-చీన కావ్యములలో అట - ఇట - 
ఎటలు కళలుగానే (పయు కృమువై యున్న వి. అసలు చేకుకూర కవివుతేమున “అట: 
కళేగాని ద్రుత వక్చతికముగాదు._ సీ. “అటకలియిడెలెస్స _ అటకలికియొకర్తు”- 
(చూ. పద్య. ౧౯౩) కావున “అట _ అప కావనిభృత్ ; అటు - అపరావనిభృశ్ అన 
నిభాగమే కవి యుద్దేశించినది. 

వరా. పా. టీ, వాక పతిలో అట = అమోదటను, పరావనిభృత్ * 
ఆనీ సి గానే యున్న ది. పుద్రె తప్పనుకొని కాత గావ మెరేతి గా మార్చి నారు. 

* పూ, ట్రీ. — “రామ = మూైను విళిక్షు = గొప్పజ్యాలలు“లిగిన, 

అన్ని +? 



౨5.] రాజుచి చితా=గిక క వినాలిగొనుట ౨౭౧ 

నాకుకుకేణిః _ ఆమ.) తేజః స్పుగణక్రా = తేవ ప్ప కాశవ్యా పీని, వారింపక (గ 

మీాంపగా, చరమ ఆంబురాకిలోకా = పడమటి సముద₹)ములో, వా లక = 

పడోను. ("అ_గమించెను.) 

కతుర రా జాలచే మొక్క బడిన పాదములు కలవాడును, భూవండలాధిషతి 

యానైన కా శ్తవీర్యాష్టనుడు పరశురాముని బాణములదెబ్బకు తన పర్మాకమముతు 

కోలుపోయి రణకంగమున పడిపోయి నవిధము గా ,పడమటికొండ నెత్తమున నెలకొన్న 

కిరణములుకలవాడును, చకఎివాకములకు ప9చ్చువ్వునైన నూర్యుడు , అగ్నిచే తెత 

కేజమును కోలుపోయి, పడమటి సముద్రమున పడేెను* 

దివాంతేమున  నూర్యుని తేజస్సు ఆగ్ని యందు ప్రవేశించును. అందుకు “ఆడి 

తో్య్యో వా సమయన్నన్ని మను ప్రవిశతి అన్నింవా వాదిత్య సాయం పంచికతి_ అను 

శు)తీ ప్రమాణము, 

మ. తపి మందేహులతోకం బోడ యిలు ఢంతకా ప్రింన్ని తక జెర, న 

సమహీభ్సన్నణి వెన న్చికొ త్ర 

పాముగాం [బోలె ననంగం, జిక్కి యల బెక్నశే "శి కాన్పింపకుం 0 యి 

అన్ని కిగలజారలలు “మాండే” అనుటకు పిమాణము వమృగస్టము. బిన్ జై” 

శబ్దములోని (వి అనే 5 ర్ధకము+ 

€9-. సా-__*పోలెననంగ జిక్కి, యల, ..*-వాను భౌవించిన యర మేమో 

మనకు తెలియదు, 

1 కా పొ “సంజ కెంజీకెటుల్” (= “సాయం౦ కాలముయొక్క యెజ్ఞ 

చీకటులు” - అని, వూ, టీ.) 

ఎజ్జని చీకోటులు పృకృతిలోే లేవు. చీకటి యొకు పన్నచో కన్నులున్న చారు 

నమ్మరు. చీకెటి యెకువ్రు.- “చీకటి తెలుపు అను చెద్దలు భావికాలమున పభ 

వింతుగని ముందున శే అనుమానించి, “క్చష్ణాని, కుహూ శస్తాం'పరు పాప తమో 

నిశాశ ఆని, వా9సిపెట్టిపోయిన మహాను ఫవ్ఫునికి, కావ్యక ల్పలతాక_ర్తకు, చేచేశ్వర 

మహాకవికి పదివేల వందనములు, సంజ యెకుపనియు, చీకటి నలుపనియు, వూ 

టీ. కర్రలు కావ్యములయందైనను చూచియుండరా* 

ఒకటి శిండుదావారణములు == 
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టీక. ఇనుండు = నూర్యుడు. (ఒకానొక రాజు, అని- అనాం.) *కేమిక్రా= 
విజయో త్సాహముతో, నుందేహులతోడకా = మంబేహులను రాతనులతోడ 
(ఆదయ మ ధ్యావ్న్న సాయంసంధ్యలయందు మందేహులను రాక్షసులు సూర్యు 
నడ్డగింతురని యు, బాగహ్మాణులు వదలు అర్భ్య్య పం దాన జలములవే నడగుదురనియు 
శాయహ్రుము--- మందేవా దేహా నాశార్గ ముదయే_స్షమయేరవిః సమివాతే ద్వే 
త్చృష్ట మంక్ర) తోయాంజలి తియక్.?- స్మ్కా-౦దము*ఎ)__* మంద -_ ఈవా = 
మందేవా _ అల్బాభీష్టులు (= నీచులు) ఆయిన, కతుంవ్రలతో , అన్ని ( అర్థాం.) 
ఫోరి == యుద్ధముచేసి, వీని = ఓడిపోయి, తక్రావేరక్రా = త న్నాళ9యిం 
ప గా, అ_స్తమహీభ్ళత్ మణి = కొండలలో మేటిమైన అ_స్తపర్యకము(అ స్తనా 
మకు డైన రాజకే9స్టుడు, అని, ఆర్థాం.) మిక్సి పే)మక్రా = సూర్యుని మంచలి పీఫత్రి 
చేత, (చెలి కానియందలి ప్రతిచేక, ఆని _ అర్థాంఎ వెన్క_ వేసికొని = తనమరుగున 
నుంచుకో ని; సూర్యడు పడమటి కొండ వెనుకకు పోయి నాడని, భా. “వెన్క 
చేసికొని” = (జాతీయము) రాజుపక్షమువపొంచఛి = ఆతనికి బదులు తానే యుద్ధ 
మునకు ఫూశుకొని, అని ఆగ్ధాం.) ర క్తపివావహాముగాక్రా = నెత్తురు వరద్శలె పారు 

గీ. “సంజ కెంపును తిమిరంవు జంపునలుఫు 
గమిచి బ్రహ్మాండ భాండంబు కరము మెట సె; 
పరమ పరిపాకదళ వృ౦త బంధ మెడలి 

పతేనమగు తాటి పండుతో బ్వితిభుటించి.? (భీము. 2-80. ) 
కం “స సాలు సాంధ్య రాగము 

నిగిడిన కెంజాయ దనరి వెఅ వీశైోటిచే 
సగపాలు నలుపు నొందుచు 

గగనము గురువెందగింజ వడిం బొళ్చెకా” (చ్చితఫా. 6.107, 
సంధ్యా కాలమున తేలచూఫునవి “కొరింజీకటులు? గాని కెంజీకటులు కావు... 

మ. “డటుపాధోలవధార[ైతార తెసం౫౦ దద్చిందు సందానితో 
రట సంథ్యానల ధూమ కేందళము.లె కన్న శ్రైం గొ్పంజీ(కటుల్.౨ 

(వను _ 4.10.) ఫూ. ము నను, వాత పీకులలోేనుగూ డా “కాంజీకటుబ్? ఆను పఫాధ్ర మున్నది: “తనరె సం భ్యా రాగముక్రా ధ్వాంతీముకో ఆని, పాళాం. 
4+పూ. టీ.__ “తమిక్షా = కాతీగీయందు శ 

[“కౌరలెగెక్లా? అని వావిళ్ళ, పా, విచార్యము- 



౨] రాజు చితాంగికై విరాళినానుట్న ౨౭౩ 

నట్లు, పోశెననంగజ్లా = యద్దముబే సెను కాబోలు నన్నట్టునను; అలవైక్య శేణి = 

ఆ మంచేవారాతుసులమూక, (ఆశకు) నమూవాము, అని ఆరాం.) చిక్కి_ = 

పట్టువడి (రాజునకు దొరకి) కాన్చింపకుండకా = తమపాలకువ వైరికనపడ 

కుండునట్లు , మొగుల్ మాయలు = మాయమబ్బులు, పన్న శాక = కల్సించేెను 

కాలోలు నన్నట్టుగను, సంజ = ఎజ్జని సంధ్యా కాంతియు, థా ౦జీయటుల్ లు 

శాం త్త-చికటులును, తనరెకా = ఒ పెను. 

పోద్దుపడమటి కొండచాటుకు పోయెను. అంతట సంధ్య్యారాగ మును డాని 

వెనుక చీకటులును వచ్చెమ* ఎజ్జని సంధ్యా కాంతియు, నల్లని చీకట్లును ఎట్టుండె 

ననగా* నూర్యునికిని మందేహులకును సాయం సమయమున జరుగు యుద్ధమున అస్త 

వర్షము. సంధ్యాసమయము గాని రాతి కాదు. నూర్యునికి మండేసహులతో 

పోరు సంధ్య యందే గాని రాత్రియందు కాదు. ర్మాతివేళ సూర్యోడుండడు, (+నేందు 
కి > లోకము వ్ _సృవోఛవనిశ్యర్యృి- చంద్భాలోేకేము) చాావ్మాణు లర్హ్హ్యోదకము వదలుటయుః 

చానిచేమండేహు లడగుట యును సంథ్యాసమయమున నే గాని “రాతి)” యందు కాదు, 

సాయం సంధ్యను నూర్యు డస్తమింపకమును పే వార్వవలయునని విధి. 

“సంధా సంధ్యా ముషాసీక చా స్తో నోద్ద కేరవా-”) (సంధ్యా భామ్యము-) 

“శరేప్రు చుక్కాలల జూచుచు మాపు తిమిర 

వెరి జూచుచు సంధ్యవార్వంగ వలయు .* (విమ్షుపురా.4.218.) 

కావున బాావ్మాణులు రాత)యందు సంధ్యవార్తురనుటయు ఆ సంధ్యా 

వందన జలములబే నూర్యునికి ముంచేవాబాధ తొలగు ననుటయు సరికాదు. వాని 

“వేదం” చారి మతమున సాయంసంధ్య రాతి)యందు వార్యవల సీనట్లేయున్నడి* 

“అము కలే... 

కథ. “సేవించిపోవుతలి, మధు 

రా విభవము జూడవచ్చి క్రాంతి మెయిక్కొ మా 

సా చైఘనీటం గ్భత సం 

ఛ్యావధిమై నృప పురోహీ తావాసమునకో (2-72) 

అన్న చోట్క-_ “మాఫు జు రాత్రియందు, చేయలుడిన సంధ్యాకర్మగల 

వాండ్రి అని స్పష్టముగా వా9సీయున్నారు, గొప్ప పొరపాటు. “సంధ్య సంధి 

శేళ్ీలలో అనుష్టింపబడు కర్మ. కావుననే “సంధ్య! ఆనబడుటు*= 
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౨౭౮ సారంగధర చరితము (ఆ. 

పర్వతరాజు నూర్యుని తెనుక వేసికొని ఆతని తాను యుద్ధముచేయ గా పివహీంచిన 

రకమా యన్నట్లు సంధ్యారాగమును, అయుద్ధమున చిక్కువడిన రాత, 

లాత్మ ర క్షు ణార్భము కల్సించుకిె నిన మబ్బులోయన్న ట్లు చీక్షట్లును, ఒప్పెనని ఆ 

ఠం +దో)హమె నిల్రిగాం దలంచి దుర్శదుఃడై కను గాన కాత్శప 

త్నీ హరణం భొనర్చె నని దేవగురుందడు శపింపంగాయుమో 

యాహరిణాంకు. డిట్లు తుము రాయె * నటం చన, జారచోరు లు 

త్పాహము మోాజఃగ్యా నపుడు తారకముల్ నెరసి౯ొ నభంబున౯, 

6జ-పాస్తే సంధివేలాయాం, నిశాయాదివసస్య చు 

తామేవసంధ్యాం త స్మాత్తు ప్రైవదంతి మనీషిణః.) (సం, భా) 

“నంధ్యి- “రాతి”, అనునవి భిన్న కాలములు, 

6ఉదయాత్సా౦క్త నీ సంధ్యా- ఘటి కాతియముశ్య తే, 

సాయంసంధ్యాతీభుటి కా - అస్తా దుపరి భాస్వతః.) 

అనగా, నూర్యుడుదయించినపిమ్మటు మూడుగడియలవరకును పౌ సంభ్యః; 

అటు సిమ్మటి కాలము దివసము* సూర్యుడ స్తమించిన పిమ్మట మూడుగడియల వళ 

కొను సాయంసంధ్య; ఆమిదటి కాలమున శే రాతి) యని పేరు. కాబటి, “సంధ్య 

అనవలసినచోట “రాత్ర? ఆనగూడదు. “రాతి, సంభ్య నంటివచ్చున దేగ దా, మని 

సంధ్యాసమయమున వార్వవలసిన సంధ్యను “రాత్రియందు. వార్చినంతమాత9మున 

తప్పేమి?” అనే వాదము నిరర్ధకము. == అకాలానుస్ట్రిత సంధ్య వంధ్య వంటిదగునని 

పెద్దలు నొక్కి చెప్పిచారు. 

6 కాలేతు వందిత సంధ్యా స్వర్షమోవ. (ప్రదాయినీ, 

అకాలేవందితా సంధ్యా, సా చ వంధ్యావధూరివ.” (సం, భా) 

కాబట్టి, సంధ్యరాతి యందువార్చుట గాని, వార్చినట్టు చెప్పుటగాని పనికి 

రాదు* ఎందుకు వి స్వరము 

“తమి” తత్సమమైనప్పుడు, రాతి); తెనుగయినప్పుడుు ఉత్సాహము 

పూ టీ. కర్పలు తేతృమముగా గహించి, అనుచితార్గమువాసీనారు “మనాళ్ళు? 
అనుపదమునకు, రాత్రీ, సాయము, అనున ర్థములు శెండునున్న వి. (చూ శ రు) 

ప్రకరణో చి తార్థమును గ౦్పిహీంపలేక ఇెరచిశారుం కాత్రీ గారు 

+ ఈపద్యము ఫూ ము, నను, "పెక్కు వాత పితు లతోను లేదు. 

జ కాపా నటంచును' “నిజరిబని ౫ పాజాం.) 



త] రాజు చితాంగికె మిరాలీగోనుట 92 

టీక... ఆక్కపక్నీ వారణంబు- ఒనక్చెనని = తనథార్యను అపహారిం చెనని, 

డదేవగుపుండు ఆ బృహస్పతి, శపింపంగాక్రాచుపోూ = శపించుట] 

ణాంకోయు = చందుడు, ఇట్లు = ఈ నకుతములమాపమున, తుమురాయెక్రా కా 

ముక్కొ_ ముక్కు. లయొ్యొను, ఆటంచు. అనకా = అని లోకమనగా జారచోరులు 

(తేమ పిచారమున కనుకూలమఆునరాత్సి వచ్చినడిగ దా యని) ఉత్సాహము మాజి 

గాక = సంతోవముబేత ఉప్పాంగ గా- (“ఊఉ త్బాహము తృతియార్థమున ప్రథమః 

చూ. చాల. కా. 21.) తారకముల్ = నతుత)ములు నభంబునకా= ఆకాశమున, 

శెరసెక్రా = నిండెను. (మెజసనె౯ొ - పాశాం.) 

గ్ శనలమూణశలపె దండు వెళ6 దలంచి 
గం a. cn 

రాజు వేయించు నెలీసడారం బనునం 

దోయెం బాండిముు పా*చిం వోడోన; యపుకు 
/ క 7 

గువలయదళమ్ము లంచెల6 గూ చియయెొం ౧౬౩ 
(౯ 

టీక. రాజు = చందుడు (ఒక = ప్రభువు, అని అర్జాం) సల్లమయాశకలకైజా 

ఊ=చీకటిశుంపులమోద (త న్నెదిరించిన యడవిజనుల మాకెలమోద్క అని _ అర్థాం) 

దండు జెళ్ల దలంచి, చేయించు డా వేయించిన వెలవిస డారంబు ౫ తెల్లండేరా, ఆనం 

గకా= అన్నట్టుగా తోడ్తోన చుక్కలుపొడిచిన వెంటనే పాందికా = తూరుళ్చు 

గురువు ఛార్యనుకూడుట చేత జారుడును, ఆమె నపవాకించుట వేత చోబుడును 

అయిన చందు)డు పాపకృత్యములకు ఫలముగా “తుమురాయెనటంచును జార 

చోరులు సంతో షించిిరనుట స్వభావవిరుద్ధము- దుర్జనులు దుక్షనుల దుర్వ్యు త్తని మెత్తు 

రు; సమర్శింతురు; ఆంతేగాని నిరసీంపరు, కావున “అటీచును అనుటకం శెన్వు 

6 ఆటంచని ఆనుట యుచితమని వను భావించి నాను ఈ పద్యమునకు పూ.టీ.లేదు.) 

4 కా. పాం “నల్లపిజమైసరగి (= వేశకటియను జకులమో (ద, రాష అ 

చందు డు అండు-) అని పూ, టీ) 

“నల్లపజి యనుపదయు అడవిజనులు = దొంగలు, అను అర్జ్థములయందు 

రూఢము*--. 
క. “ఏలలం బాడుచుందగ విల్కనోలల లొని కనల్లపంజలం) గుమువైనడవకా 

నీలాంబరుండై విభుండు, జ్వేలాశుక ళా విరాజి లేజీ నెక్కె౯-. (కేం. పంద. 2_198) 

(ఇక్కడ. నల్లపిజలు = ఆటవికులు) 



౨౭౬ సారంగధర చరితము (ఆ. 

దిక్కున, పొండినుతో యెలా = తెల్లని కాంతి యుదయించేను. ఆపుడు, ] కవలయ 

దథమ్ములు = కలువలరేకులు, కూచియయ్యొక౯ వాడి మయ్యెను, (కు-వలయ-దళం 

బులందెల్లక = భూయమండలములోని  సేనలయందంతేటనుు తూచి = యుద్ధ 

సన్నావావాద్యశులు మో బుంచుట, అయ్యెను జ జరిగెను. అని అక్థాం.) 

వ. “చెట్లు వెడలి విండ్లువంచుకిెని ముంచుకొను “నల్లపంజంచూ చి.” (ఆము క్త- 7.12) 

(ఇక్కడ, నల్లప)జ = దొంగలు) 

గీ బరులు గవియుచు శేరాళ మెట్టయెదుర 

నల్లనల్లన నేతెంచె t నల్లముందింి (శృం చె. 1-89) 

(ఇక్కు_డే నల్లమంది = కలిపరివారము) 

డమ్మను జెంద్రుకొల్వునకు, , వచ్చె.” (శుక. 1.244) 

(ఇక్కడ నల్లపజ = వేట గాండ్లు) 

కావున కనల్లపంజకా నల్లని జను లగుదుశే గాని *చీంకటియను జను” లని యర 

ముకాదు* చందు౨డు - "య, కూడా చీకటి? యను జనులమిద చాడివెడలి 

నట్లు చెప్పుట నమంజసమును కాదు. 6నల్లమూా.కల వె” అని తంజు తా, పా, “వల 

మూకలనగా నలుపుగుంపులు = చీకట్లు? అనియర్థము. నల్లని జనులగుంపులని యాం 

తరమున్ను. కావున, కా, పా. పూ, టీ, కెండును సరియైనవి కావు. 

(చా: టీ. “కువ+ = .మ్ములు = కలువరేకులు = కలువలసెడు దండులు, 

కాచియమయ్యొక్షా = వికసించెను (యుద్ధవాద్యములను వాయంపంటొడంగినవి.)” 

కలువరేకులు “కూచియయ్యి” ననగా ఆంతకుముందు వాడివలత్తలైయున్నవి 

మరల గట్టిపడి నిక్కిన వని యర్గముగాని వికసించిన వని యర్థము కొదు. “కూచి 

యగుట = వికసించుటి అనుటకు సరియైన ఆధారములేదు. (సారంగి టీకమాదేే 

ఆధారపడి నూ ని. “కూచి = విరిసినది వికసించినది? అని యన్నది. “కలువ శేకులు 

వికసించెను; కలువరేకుల చెడి దండులు యుద్ధ వాద్యములను వాయిం వెను” అనుటలో 

చమత్మా_రములేదు* 

+ ఏతెంచెను ఆల్రమంది = ఆఈజనసమూవాముూు అని, సర్వం. వ్యాఖ్య. __ 

(సరి కాదు) జనాభ మసిత్విషమ్' (జనౌభఘం మషీత్వివకో-పాశాం.) అని మూలము 



౨.) రాజుచీతౌంగినే విరాళీనోశుట 3౭ డే 

క. కలువలు కిలకిల నవ్వె౯ 

దొలిమల సెలయేటి యవలి తుహినాంశు కరం 

బులు గని యపు “జేటావలి 

గిలిగింత” లటంట వానికి౯ సరి దా౯కెల్. ౧౬౩ 

టీక.___తోొలి.. .అవలి = తూరుపుకొండయందలి సెలయేళ్లకు అవకేలఉన్న్న ? 

తుహీనాంకు ఆ చందునియుక్కు_, కరంబులు = కిరణములు. (“చేతు లనియాను) 

కని = చూచి (“పొంది-ఆని.) కలువలు. (కలువలనెడి నాయికలని, వ్యంగ్యము.) 

కిలకి లన మెలా = వికసీంచెకు. (కిలకిల నమ్మిరి = ఆని నాయికల పరము.) ఏటావలి 

సిలిసింళలు = ఏటి యవతలిగ ట్టున నుండి ఇవకలిగట్టువారికి పెట్టు గిలిగింతలు, ఆటంట కా 

ఆని లోకమున  సామెతశాఅనుట, చానికికా = అకలువలకు, సరిదాంకేక = 

సత్యమే ఆయను, 

ఏటియవతలనుండి యివతేలికి కరములుచాచి గిలిగింలుపెట్టుట ఆస౦భవము 

గనుక = “కానిపని' అను అర్థమున “ఏటావలి గిలిగింతలు? అను సామెత లోకమున 

చెల సీనది. పికృళముననో “అటి గిలిగింతలు జరుగ వే జరిగినవి. కావున ఆసా మెత లోక 

మునగల యర్థిమును కేలంపోయి, యథార్థ మే అయినదని చమత్కారము. ఫువ్వులం 

వికసించుటను నవ్వుటగను, వికసింపజేయుటను నవ్వించుటగను చెప్పుట కవులకు 

పరిపాటి, 

6ంాటి గ్రమివ్యతి భవిష్యతి చ పం భాతం 

భాస్వా నుజేవ్యతి వాసిమ్యతి పంకజ (శ్రీకి 

ఇత్థం విచింతయతి కోశగతే ద్విరేఫే 

సనా వాంత! నాంత! నళినీం గజ ఉజ్జహార,) పా స్తావికమయు, 

కీ (కటికి సీకటి తిండి కరముల గిలిగింత 

చెవ్యాయడు తొగకన్నె నవ్వంతే రంల టా మను. పీకిక. 158, 

నీ కరము లొయానం జాచి యిరులనెబుల్ చక్క 
స్త్ ర 

గాం దీర్చి తెల్పి సంఘటిలం గూర్చి, 

కడు నయనచళోరికల ముద్దుగావించి _ 

చనుజక్కవల గోళ నెనయ నాని, 
C౧ 



అరిల౮ సారంగధర చరితము fe. 

కళలు రంజిల్లంగC దొలునాయ తనుంగూడి 

యిట పొద్దు గుంకునప్పటికి "రేపు 

వడి వచ్చి నిలుతు ని కడల నేంటికిం జూలు” 

నని యేయటను జేసి యస్విఫమునం 

గీ. దామరల నిక్కు వమ్ముగం దనకుముదము 

లతిశయిల్లంగ చే వచ్చి యపుడు నిల్చె. 

దమిపిటుండు తూక్పుదిక్కు. ? లేల గొమరువ నుసు 

వి తరిముఖంబునను £ బొటు చెటినటు. ౧౬౪ 
ఆనీ క్ి రు లు 

టీక. _* శమినిటుండు= చందు)డు [తమి= రాతియొక్క); విటుడ= నాథుడు, 

+ శా. సా.ఇటం బర్లు). “ఇట” కళ గాని (ద్రుత పికృతిక్షము కాదు, 

(చూ. ౧౫౯ పద్యము[క్రింద) కొన్ని ప్రయోగ ములు. 

“ఇట శెచ్చియిచ్చు.? (భా. ఆది _ 6-293) 

“ఆట మె అుంగనునంగలవారు. (వికాట 1-115) 

“ఇట యెవ్వరోర్పువారు (ఉద్యో, 8-208) 
“ఎట యేనియుంబోయిని (ఆరణ్య. 2_100) 

6 ఎటవోయెడునని.” (+, 2-108) 
“ఇటయే(జను దెంచితి? ( ౨ 2-299) 
కఇకు యపవగ్దం. (బసవ, ఫు. 52) 
“ఆటు యిట కదలకువుమ్ము” (3, ప్రు- 10) 

అట యిట యీంగుచు (౫ ప్రు- 84) 

“అట యట వరికించి”  ( » ప్రు= 119) 

(7. పా. లే గొమిరి వయసు”. “కొమరు వయసు) సాధుకూపము, 

(చూ ౧౧౧ పద్యము క్రింద.) 

ఫే కాం పా.--బొట్టు పెట్టినట్లు 

ఒక్క బి త్తరి ముఖమున పెక్కు “బొట్లు పెట్టుట అసవ్యాము. అంలేకాక ' 
ఓక్క చందు)ని పెక్కు బొట్టులతో ఉఊపమించుటతప్పు. పూ ము, నను, వాత 
పశులలోనుగాడా బొట్టు పెట్టినట్టు) అని సరియమైనపాఠచమేయున్నది. కా* పా 
ను నమ్మి, వావిళ్ల జు కొండపల్లి, వారుగూడా “బొట్లు అనియే అన్నారు. 

* వూ, టీ._“విట స్వరూపుండయిన చందు డు.) 



౨) రాజు చితాంగిక విరాళినొనుట ౨౭౯ 

“రజనీ యామినీతమో.” అమ. విట భుజం గాది శబ్దములు - వేశ్యాపత్సి ఉపళర్ధ, 

అను నర్థమునిచ్చునవిర్మైనను , క "పచారికముగా “భర్త యను నర్ధమునను వాడ 

బడును ---*ఎటువంటి ేర్పరినిశ్చా విటునల్జుండు.” విజయ, 2.202. “కల్లోలినీ 

విటమధ్యంబునవా౨) లె నభిమణివను, 4-10] ఒయ్యానక = మెల్లగా, కరములుచాచి 

=కిరణ ములు (పసరింపజేస్సి *ఇరుల- నెజుల్' =-వీకటుల విబ్బంభణములను, చక్కా లా, 

తీర్ప=నశింపజేసి (తీు=నశించు- చీకట్లనుపోగొట్టి, అన్నమాట) 'తెల్వి సంఘటిలక 

కారి జ తెల్లని కాంతిని (౯ వన్నెలను) కరిగించి, నయన చళోరికలక = నయసములవంటి 

ఎళోరపతూలను , కడుకొ ముద్దుగాపించి = మక్కి లిగా పేమించి (ముద్దు = అద 

రము. చూ, శే. ర) $ చనుజక్కివలక్రా = (తన్ను జాచి భయపడి) పోవు చక 

వా'కములను, గోళ్ళు = (నోడులు) దుఃఖముల్కు ఎనయకా = పొందునట్లు, ఆని = 

ఆక మించి, (చకివాక ములను బాధించి అన్నమాట. చందుడు శకోరముల 

కొనందక ముడు; చక వాకేములకు దుఃఖకరుడు.) కళలు రంజిల్లలగ ౯ = కాంతులు 

జెలయశా, తొలునాండు = ముందటిరోజు, తనుకాకూడి = తూర్చురిక్కునుచేరి, 

“నేటికి చాలుకా, చేప్పు, పొిద్దుకంకునప్పటికి ౯ = సూర్య డస్తమించు సమయ 

మునకు, ఇటవచ్చి, నీ- కడలక్రా = నీదిక్కున, నిలుతుకొ, అని, ఏంగుటనుబేసి = 

చెప్పిపోయినందున, అవ్విధమునకా = ఇప్పినచొప్పునశ్కే తామరల. నిక్కు = కమ 

లముల గగ్వ్వము, వమ్ముగకా = వ్యర్గమగునట్లును, (= కమలములు ముడుగునట్ల్టును) 

తేన. కుముదములు = తేనకు పిియములయిన కలువలు, అకిశయిల్లంగ కా = సంతో 

పద్యుమున “కమిషిటు(డు ఆను పదమునగల అర్భాంతర స్నురణబేత వ్ట 

వృ ల్తాంతము ఆ పికృత.శ్లేవ గా ఇప్పబడినటేగాని చందుడు విటస్వరూపుడు గా చెప్ప 

జడ లేదు. 

ఈ పూ టీ  “ఇకులెడి కురులను _ తేరల్విక = పశాశముతో డ._ 

6ప్రిర్ప అను [క్రియకు వారస్థము చెప్ప నేలేదు* ఆ(కియకు “దిద్దు” = నాశముశోయుి 

అని శెండర్ణ్గములున్న వి. చం దుడుశీకోటులనుడిద్ది చక్క_బర ఇెననుటగాని, విటుడు 

న (ప్రియురాలి. కురులను నాఫమువేసెననుట గాని సరికాదు. కొవున ఫూ టీ, 
గః 

సరియైనది కాదు, 

శ వూ ట్రీ. * స్తనములవంటి చకివాకములను దుఃఖమొందునట్లు బే నః 

దుఃఖమొంద జేయుటకు చకివాకములను సనములతో పోల్బ్చుటళలే సార 

సస మేమో! ఎంతటి దురిషటుడేనను _సనములను దుఃఖ వెంంద కేయునా | 



౨౮౦ ౨. సారంగధర చరితము [ఆ 

వమాన నుబ్బునట్లును (= వికసిల్లునట్లును)వే వచ్చి, లేంగొమరు. .పెట్టినట్టు = 

ఎలపాోయ పు సుందరిమొగమున దీర్చిన బొట్టుప లి తూర్చుదిక్కు ల ని లెక = 

అర్థాంత రము. కేమి విటుండు = = వలఫుగల ఒకానొకపిటడు, ఒయ్యనక్షా) 

కరములు = చేతులు చాచి, ఇరులనెజుల్ = -వీకటులవంటి (నల్లని) కురులను, 
"తెల్వి౯ = నేర్పుతో, తీర్చి ౯ దిద్ది నంధుటిలకా - మార్చి = చక్కగా అమర్చి, 

నయనచకోోరికలకా = చకోరములవంటి నయనములను , ముద్దుగావించి = ముద్దు పెట్టు 

కొనిం...(నయనములు చు౦బనస్థానములు, “లలా టాలక కపోల నయనవకతు,ః _స్తనో 

స్థాంతర్ము కుహు చుంబనమ్.”౫ వాత్స్యా' నూ, 9-౨-౬) చనుజక్క_వలక = జక్క. 

వలవంటి చనులయంద్యు గోళ్ళు = నఖములు, ఎనయజ్లా = దిగబడునట్లు, లేని ఇ 

ఆంటి. (నఖకుతము లేర్పడునట్టు కుచములనంటి అని భా.) కళలు రంజిల్లంగక్లా = 

రజఃస్థానములు (ద్రవించునట్టు తొలుచా (డు, తేనుకొ, కూడి = కలిసీ =సంగమించి) 

శక్త: pa ద్ర ్రుంకునప్పటికి - ఇటవచ్చినిలుకు కా నీకుకూ = అడల నేటికిజ్రా = నీవు 

భయక్వడుముందుక! చాలుక్ = ఊరకుండుము, అని యేంగుటనుచేసి, అవ్విధము 

నజా తౌ౯ "= తాను, మరలక్ = మళ్లీ, నిక్కు వమ్ముగ ౯ = నిజముగా, తనకుజ్ల= 

ముదములు = సంతోపుము, అతిశయిల్లంగ కా, వే వచ్చి, తూర్పు... .బునను= తూ 

ర్పుది కృ నిడి లేబెాయఫు బిత్తరియొక్క. - ముఖంబునను = ఇంటిముందరు 

(“ముఖము = ఇల్లులోనగువాని ముండటిభాగము,” శ, ర) బొట్టు పెట్టినట్టు = నిమ్మ 

ర గాల (వెప్పిపోయినవిధముగా నే - వచ్చి నిల్నెను, 

(4 ము. ఫి | ( జో, బొట్టు పెట్టినట్లు" జాతీయము. “యెక్క.డవున్నా సరిగ్గా బొట్టు పెట్టినట్లు 

చిచ్కతుంది. Wherever it is he finds it in a moment.” (బాను) 

A 'రిక్క. లెనయంగ నుదయభూభ్ళ త్తటమునం 

డ్ చెలివిం బొదలుమృగాంక కమండలము. జూచి 
అలా కత 

వేగ విల్రె త్తి పచ్చని పవింటిబోయ 

- యట విరకహిడాలములను వేటాడం దలణలా. ౧౬౫ 

గా ఖో 

f[ కాషాయ “కెలివిబొదలి (*తెలివిబొదలం పూయు) __ 



౨] రాజుచి తౌంగి కే విరాఖినగా నుట ౨౮౮౧ 

టీక. t కిక్కలు = ఎనయంగక = నత్యత్రములుదయింపశా ఉదయభూ 

భృత్ తటమునకా =తూరుపుకొండదరియందు, * తెలివి కాబొదలు = తని కాంతితో 

ప కాళించు, మృ: గాక మండలముకొ చూచి = చందగవాండంమునుచూాచి, 

వింటిబోయ = మన్మథుడు, వేగ = క్లీఘాముగ్కా విళ్లత్తి = ధనుస్పుధకించిి విరహీ 

గ లములకా ” వియోగిజన సముచాయమును, వేటాడందల6.వెకా = నొగిలింప 

"నెర చెను (ఎంచెననగా ముదలుెపై క్రైననియే బ్రా 

చుక్కలు పొడీ చెను; పిమ్మట తూకయవుదిక్కున చె చెల్లని కాంతితో చందు?) 

దుదయించెను. ఆంతట మదనుడు విరహులను చాంంపవొడ "ను అని తౌ. 

వింటినిగ లిగియాండుటచే మన్మథుడు బోయగను, అతడు వికహులను వాధ్గిం 

ట వేటలాడుటగ ను చెప్పబడినది. అది చమత్మా_ రము. అశమత్యా.రమును గమ 

నింపక ఫూ- టీ, కర్తలు ఈ పద్యములో మన్నథునియందు కీరాతక్య మారోపించి 

ఆక్టద్వయము చెప్పబడియున్నది? అన్నారు." పొరపాటు. “బోయి క చేంటి 

ఆను పదములవలన విరహులయందు మృగత్వేమును, మదనునియందు కీరాతత్వ 

మును స్పురణమాత9 మే; చమత్కారము, అంతేగాని, మన్మథునియందు. కిరాత 

త్వారోపణము గాని, అర్హద్వయ ముగాని, పద్యమున నుద్షిషములు కా వు. ఇట్టి గచన 

కొక్కు- లారా ణము 

f వూం టీ.__((ఉదయ..,. తటమునకా) నవమతిములు పికాశింపంగా. 
మన్మథపరము,) రీక్కు_బు = ఎలుగుబంట్లు (కిరాతపగము) 

“ఎనయుి ధఛాతువునకు ప కాశించు ఆను నర్ధముళేదు . ఆశి న్యాదులుత ప్ప 

తక్కిన నక్నుతే9ిములు ఆకాశమున నందం౦దు పొడమ నవియే గాని సూర్య చర్మదులవ లె 

తూరుపుకొందడ తలమోదిగావచ్చి పడమటి కొండ వెనుకకు 2గ పారునవి కావు. కావున 

సాయం౦వర్గనమున పొడుపుగుబ్బలిడరి యందు నకు(తేమః లదయించినట్లు గాని - (పకా 

శించినట్టుగాని చెప్పుట యొప్పదు. రిక్కు_యను పదమునకో “ఎలుగుబంటి” యను 
నర్ధమునులేదు. ఉన్నను పద్యమున కి రాతవిషయము లేదు గ వన ఆయరగ్గమును వ్యగ్గ వే మే, 

$ఫ్రూ- టీ.___ *తెలివికా = శెలివిచేత్శ పొ'దలక్రా = లతానృవాములంద్రు, 

మృగముల గుర్తుల సమూహమును అని కిరాతపరము.) 

కిరాత పరమయిన యర్థమునకు పిస క్తిలేదు గావున ఈ యర్గము నిలువదు, 

ఫూ టీ. అప్పుడే పచ్చి 'వముకుబద్దతో జేసిన విబ్లుగట కీరాతుని రూప 

ముగల యు. విరహిజూలనులక్షా = వియోగ జనసమూ వామును.) 



9౮ ౨ సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

గీ. “అఖిల మోహీనిమైన యయ్యాలరుంబోణి 
వైశేవము వీకుకొన్నడి సందు గాంగ 

ననుడినంబును రొజనందచనుల మో(ద 

చేంటబాడు చునున్నా (కు వినను శరుండు (శృం, నె రె. విర్ర) 

వేటలాడుచు నున్నా (డు? అనుట ణే నివమళశసునియందు మృగయు వ్యాపా 

రము స్ఫురించు చున్న గి గావున సమాసో క్షషలం కారము. (సో ౦కహా,) 

వ, అప్పు డల హలక కహ తాభిజన జనవల భ తేలజుం డాయల కావల 

దందహ్యూమాన మానసుం డగుచు నివి రస కుసుమ కిసలయ విస్ 
ీతల చూతలతికా నికాయ కాయమాకంబున నిశా కాంత కాంత మి 
"వేపకా నితాంతకాంత లతాొంతళక యూ్య్యూంతరంబున మేను సెక్సి వ 

చారకుల నందటు బనిచి మేకాంతంబున, నొక్క_రుంక చితా 

తాసద్భృ మ్రాకినాగమాక రూ ఖాయం డె, యు వరి, పదేశ 
(పసూనవితాన నిర్షళ దనర్ల ర్లళనురందోదకబిందు ఘాల్లి పొలికలు చందన 
చర్చలుగా, మరు వోదూయమాన (పాంక వారదభూరుహూ దళ 
(వజంబులు వజనంబులుగా( దన్ని వాసం బయత శిరకృత్వ బులు 

ముకిమిుచుచు3డ నిమ్ము కరువు వు వినిన చందంబున నంకు సంత్రకంశక్షు( 

రడ తోం బగ లం బె యానబ నివలం భారలం చొ వంగా, ౧౬౬ ళ్ కహా 

ష్ హ్ 
కో ఈవై అబి, పెబ్రజుందడు.._ అల = ఆ, హాల్లక = కొలువలకు, భీత == 

మము ఎ) డైన చంమ/నియొక్క_, అభిజన = గోతమునందలిపా'డైన, జనవల భతల 

విరసీ జనులమ చేటలాడుటకు కటి “పచ్చ వీల్వడే” ఇవాలియుండగా అనవ 

పచ్చి వె దురు బద్దనో చేసిన విల్లుగల కిరాతుని రూపము 
నలి వాపగుట యొంచుకు 2 కి రాతుడయ్యూను “విరహీ జనులనే వేటాడెనా 
విమయోశసులమ బాధింప దలచిన మన్మథుడు కి రాతరూపమును దాల్చి ఎలుగు బంట్లను , 

"తెలివిచే 

సవదముగా అనడ్డు : అప్పు చై 

కల్ 

వెచక _ పాదలలోని _ మృగముల గుర్తుల సమూహమును, చూచుకొని తథ 
పనికి హ్రైరంఖించెనా! అర్థద్వయమనగా నిట్టిదేనా 
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౨౮౮౪ సారంగధర చరితము [ఆః 

వితాన = ఫూలమొ త్తములనుండి, నిర్షళత్ ఆ జారిపడుచున్న, అనర్గళీ= అడ్డులేని, 

మకరంద ఉదశబిందు = వూదేనె జొట్టులయొక్కయు, ధూళి = ఫుప్పాడియె 

కుయ్సు పొలికలు = సమూవాములు, చందన చర్చలు గాకా = గందఫువూతలు 

కాగా మరుత్ 444 (వ్రజంబులు..- మరుత్ = గాలిచేత, * దోదూయమాన = 

మిక్కిలిగా కదిలింపబడుచువ్న, (పాంత = సమాపఫు, శారదభూరువా = ఏడాకుల. 

వ లోలో అ ) . 

అరటి చెట్టయొక్కం , ((స ప్పపర్ణై విళాలత్వ కారదో వివముద్భదః అమ.) దళ్! వజంబు 

లు = ఆకుల "ము త్తములు, వ్యజనంబులు గాక = విసనకజ్జలు కౌ గా. తత్ నివాసంబు = 

అయున్న చోటు, అయత్న = యత్నేములేని (సహజమ్ములైన్స శిశిరకృత్యంబులు = 

వీతలోపచారములు, ఫుటియించుచుండకా = సమకూర్చుచుండ గా, నిమ్మకు ఎరువు 

శ వే అ జ వ 

వేయుటచేత నిమ్మ పృద్తికివ చ్చినట్లు గా, (ఆశిశిరకృత్యములపెత)ు పకితాపంబు = 

విరహబాథ, ఆ్యలంచై = అధీకమె, (రాజు) పొరలందొడంగేను. 

క, ముధుమాసం బంట్క శుకపిక 

మధుపావిముశోజబలసమనిషితవన మే 

యధివాసం బట్క యాాపై 

ఏిధభుం డువబించె నంట, విరహి వేయట యరుదే* ౧౬౭ 

టీక, మధుమాసంబు = చత్రము (మధువు = మద్యము- పుట్టు కొలము . 

అని, సారస్యము,) శుక = చిలుకలు (తికుగుబోతులు _ అనిసాొ. = “శుక తీతి 

గి పిక = కోయిలలు (వాటునను 6డీ తప్ప్వుడుకూతలు 

కకూయువారు, అని, సాం 6€అపికాయతీతి పికః, కైశబై, చాటువను డ్రి 

కరా మునది* అపిరంక రా. అని వ్యు.) మధుప = తుమ్మెదలు, ((తాగుబోతులు 

అని-సా* “మధు మద్యం పిబకీతి మధుపః* అని వ్యు.) అదిక మొదలయిన, మనో... 

వవ మే = మన్మథుని సేనలతో గూడిన యరణ్య మే, అధివాసంబంట = నివాసమట్య 

వసంతము, చిలుకలపలుకులు, కోకిలలకూతలు, తు మ్మెదలర్యుం కారములు , 

వనవిసారము చం వోదయము, అనువానిలో ఒకొ_క్క_టియే విరహులకు సంతాప 

* సప్రూ టీ “వోభూయమాన == మిక్కిలి కదలింపంబడిన.ి 

6(దో) దూయమాన=కిదలింపబడిని ఆని భూతార్థము చెప్పుట తప్పు. 6కదలింపద 

బడుచున్ని అని కరణి వ_ర్రమానార్థము చెప్పుట ఒప్పు, అరటియాకు ఒక్క 

మానే కదలింపబడినయెడల (వీవనితో పోలికేయును పొసగదు, 



అ] రాజు చితాాంగికె విఠరాళిగొనుట ౮౫ 

ఇనకమ్యూ ఆకివన్ని యు కూడినచోట విరహీ బాధపడుటలో వింతయేమి శ 

ఈపద్యము, రవసు-)'లోని యో(కిండి పద్యమును తలపించుచున్న = 

ఇచ్చ హీ తాహీతంబు గణియింపని గోలవుగాన6గా నకుక్రా 

వచ్చితిగా కప! పథికవ్వము నొంటిం జకెంపని చ్చునే 

వే య 5 వత; వ యిచ్చటి యన్యపుష్ట చయ మిచ్చటి మరక్తమన్నువకే( వజం 

వీచ్చటి పల్లవోత్క_రము లిచ్చటి పాంసులపంకజావళుల్ శ"? (3-122) 

slr . నెట్ట మందమారకుతము ఏవంగం దోడనె ఇరాళెం బె ఏకుల్ 

మిటిపడంగ్యపండె దవిలెం బధికుం డకకాతులోనిపోం. 

కటుల నంచు గాలి యువ తూకుపు వాజః బట్టుశ$మ 

న్నటి పకార మేర్చడ ననంగు6ను నించిన శూపుఛో యనక .౧౬౮ 

టీక. పెట్టక = వేడిగా; పథికుండు = బాటసారి (వియోగ), 

తూపులో = చాణములోే. 

అప్పుడు మెల్లని గాలివీ చెను, ఆగాలి దెబ్బకు పూలు రాజుమాద జబ్లున రొ జేను, 

ఆరా లినప్రూా లెట్టుండెననగా వియోగియైన ర"జు ఆడకొత్తులో పోకవళిె 

తన బలగమునడుమ చిక్కువడియుండుట మాచి మన్మథుడు “గాలికొట్టినప్పుడే 

తూరుపు పొరబట్టు మన్న సామెతేగా (= ఇచేసమయమన్సి ఆ విరహమోద న్న 

గుప్పిన చాణములోే అన్నట్లుం డె వని తౌ, 

నిజముగా గాలికొట్టుటయ్యు పూలు తూరుపారుట యు నిందు చమతౌ్మ రము, 

ఆఫవూలు మన్మథుని తూఫులేయగుట మరియు చమత్కారము, 

1 కా. పొ *వాలెం 2 విరుల్” 

ఫ్రూల్కు పండ్లు, అకులు మొదలయినవి పడుటయందు వాడదగిన (కైన 

(రాలు గాని (శాలు? కాదు. “ఆకులు (వాలినవి”; “పండ్లు (వాలిని? అను 

వాడుక లేదు. పూ* ము, నను (వాతకుతులయందును *రాలె అను పొకముస్న ది: 

త శా పొ “పాఆంబట్టుకొన్న టి,” లా 

ఫూ, ము. నను, తేంజ. (ప్ర, లోను 6 పాఆంబట్టుమన్న టై అనియేయున్న టిం 

లోేకో ని అనుకృతిలో చెప్పటమే యుచితేము, 



౨౮౮ సారంగధర చరిత్రము [ఈ 
దియు మధురమయిన మకరందప్రతడిచే చల్లనిదియు.నైన తామరశేకున్కు అని -రరాం) 
పజుపి డా (ప్రయోగించి, నృపాలు డేందముక. = రాజాన్ఫానయమున్య, 

థి 
ఇటట్స 
టబ బే'సికొ = బాధించెను. 

వ, అ తజీం ద త్తజిలి చిట్టాడ్న గుట్టున నెట్టనం 4 దెట్టగిలం 
బడి 1 చుట్టు ముట్టినట్టి ""మరుక రాళలితేజల శిశిరక లాలి వలయాన్సి 
రమాసూనుల నుత్తేశించి వసు భేస్ండు సుుపలాపవి పలాపంబుల 

నిటునియె. 

టీక. * చిటాడిన గుట్టునక = చలించిన మర్మముతో ( = “మర్మము ఉం 

చలించి) 'తెట్టగిలంబడి = నీర సిల్లి, 'చుటుముటినటి = తీన్బుుముట్టడి వేసి నృ మరుకఠరా 
రు రు లు 

"తేజీలకా కా మున్మభునియొక్క. భయంకరములయిన గుణ్ల ములను (౫ చిలుక లను) 

శిశరకర 4+. సూనులకొ = చందుడు - తుమ్మెదలు _ మలయానిలము' _ మన్ళ 
భుడ్కు అను వారలను, ఊచేశించి, స్కుపలాప = మంచి మాటలవేతను, విప్రలా 
పంబులక = దుఃఖవచనములవేతన్సు ఇటనియెను. 

<౧ 

గ. స నాననాననలు 

ఆ, “శళూూలాయుధు న్ కమా త్రమున న౦గము (వయ్య (గ మోది మించి తౌ 

వ్రీయనివింట నే 'ననుకదీయని వీరమునకా మనోభవా. (చ్మిత్రభాం 

4 కా పా, “తెట్లీగిలంబడి' (ఇదే “వావిళ్ళ*వార పాఠమున్ను 

భెహలో  తేట్లగిలు? ల ' తెట్రగిలంబడు” అను (క్రియలే గాని ల తెట్టిగిలు! - 

“తెట్టిగిలయబడు” ఆను 'క్రియబులేవు, వూ. ము, నను తంజ, ప్రతులలోనుగూడా 

తెటసిలయిడి' అనియే యున్నది, 
లు క , 

. ॥ 6 ఎలినటు. టెం గ్ర 
స కా పా మట్టు ముట్టినట్టి. (అర్ధమేమో 1 ఫూ, టీ. లేదు.) 
“చుట్లుమటినటి? అని ఫూ, ము, పొ. “వెంబడి జుట్టుముట్రిన ట్ర.) అని 

వి 

* పూ, టీ (చంచల హృదయముచేత,' 

“గుట్లు అనగా హృదయము కాదు. (చూ, శ, ర) “హృదయము (చ్చేత్రి 

అనుట తప్పు హృదయముతో అనుట యొప్పు, 



౨] రాజు చందాాదు లను దూవనించుట ౨౮౯ 

__* రాజు చందా+దులనుదూషించుట త 

ర త చండమాము, నిన్ జూచినయపుడె మూ 

చిత్రాంగి మొక మింత చేసికొనును, 

రాచిల్క_లార, మారాక గన్నపుణె మా 

మదిరాశ్నీ * నోరార మాటలాడు, 

నెల డెటులార, మి మ్మాశీంచినపుడె మా 

గజమాన తల (గుచ్చి కౌయగిలించుం 

దమిం జకోరములార మిము గాంచినతుపుో మా 

కలకంకి కన్నుల గప్పుకొనును, 

గీ దయ గలిగి కూర్చు చుట్టంబు లయితి లేని 
యటకు మా శేంగి ్ళనా ఏరవో రి (వే 

డెలిపి మా పడ్మగంధిం దో డెచ్చి నన్ను. 

గార్ప్సలోడరయ్య మిము వేయా నెదంగాక, ౧౭౧ 
రల 

జో ఇనానాాణానా సా. 

ఫో కా, పొ. నోరూారి (నోరూరకా = తీయంగా అన్ని ఫూ, టీ.) 

“నోరూరుటి యనగా నోట జలమారుట, (The mouth to water. జౌను ) 

అశనలుగుట - సీ, “ఊోరకచూచి నోరూరు టింతియకాన్సి యందని మాగినిపండ్లంద 

వక మె) (దశా. చ. 7. 1.101) మాచితాంగి నోట నీరూరునట్టు మాట్లాడుననుటు 
యుచికేము కొదు. లోకవ్యవపోరమున్న చెవులారవినుట్య కనులార చూచుట్యు నోరా 

రమాటలాడుట కలదుగాని, *శెవులూరవినుట; కనులూరచూ చుట, ఇత్యాదిగా 

వ్యవహారము లేదు. “నోరార? సాము, పా* (నోరార! కంజు తా, పా, 

(7. సా,ోతా విరహార్థిి. అరమేసూక 
ఆని P 

శా. పోను నమ్మి “వావిళే వారును తో అనిమీ అన్నారు. = 
(6 చ 

ఫ్రా, ముః నను, తంజ, పంతులలోనుగూ డా (నా విరహా్షి అని యున్నది, 

4 కాపా. *చేరంటెలిపీి 

“దేనిలో ఆరసున్న పెట్టుట పొరపాటు, “చేల? అకుటయును శనపే,. 

“వేగ” కళ గాని (ద్రుక్మ పకృతికముకాదు. (చూ. శ. ర.) “కండలమ్ములు -జేనకొని 

87 క్ట 



“90 సారంగధర చరితము (౪: 

టీక... ముకమింక చే సీకొనును = అనందమున ముఖమును విక సీంపశ్తేఫిక్టా 

నును అని యర్థము, (చి తాంగి దందునితో సమానమయిన ముఖముకలది, అని _ 

భాఎ--నోరార మాటలాడుకా = (పీతితో మాట్లాడును, అని అర్థము... 

(ఆమె పలుకులు చిలుకపలుకులవ౦టివని భా.) f తలగు9చ్చి కౌగిలించుకొ =అరగ్రి 

పేరిమచేత తలయొు ఆలింగనము శేసీకొను నని యర్థము, (ఆమె తలకట్టు (=కోకులు) 

తు మ్మెదలవంటిదని భా కన్నులంగ ప్వుకొనును = మిక్కిలిగా మన్నించు నగి 

యర్థము, (‘To eye, leer at, devour with glances. _బౌనుః_ 

(అమె కన్నులు చకోరములవంటివని భా.) కళూర్పుచుట్టంబులు = నిజముగా 

మించు బంధువులు, మా పద్మగంధికా = మా చితా 08న (మా) "పేను 

మునకు సూచన “పద్మగంధి” యనుటచేత ఆమె పద్మినీజాతి శ్రీ యని వ్యంగ్యము.) 

రమ్ము (భె. అది, 1-116.) 'ఫూ. ము, లో *వేనతెలిపి అని సరియైన పాఠమే 

యున్నది 

+ వూం టీ,_శిరస్సును పొడిచి అలింగనముచేయును.” 

పూ టీ, కర్తలు శల = శిరస్సును, గుచ్చి = పొడిచి? అని యస్థము 

వ్రేసికొన్నార. పాపము! తెనుగు మర్యాదయెరుగరు. శిరస్సును పొడుచుట - క 

లించుకొనువారు వేయదగినపని కాదు. 6తల్టగుచ్చి కాగిలించుటి యనగా తేల కడు 

పున కానించి కౌగివించుకొనుట, 

ఊ. ' (కోమలింజేరం బిల్చి తలగు9చ్చి కవుంగిటంజేర్చి. (వసు. 6-54) 

“తల, ..జేర్చి= తల కడుప్రులోనుంచి కౌయిలించుకొని అని టీక. 

ట్. “ల చ్చటికేంగి పాండవుల యంద అమా అని చెప్పి మొ9క్కు చుక 

(గుచ్చియ కౌగిలించుకొని కుందిన చిత్తము నొ ప్పిదీర్సుమా (ఉద్యో, 8-184) 

పూ టీ, ప కారము (గుచ్చి (= పొడిచి)- కాగిలించుకొన్న యెడల చిత్తము 

నొ ప్పీతీరునా * తలగు౨చచ్చి కాగిలించుట నెరుగని పెద్దలకొరక్ గొరనకవి ముంతే 

_వక్శాని వివరణము వా9సి నాడో చూడండి. 

(ఆ పకుపాలుని నత్యాద ర౦బు. దీపింప (బిలిచి తదీయ మ సృమను 

వఠ్నకస్థలంబు మోవయో 6 గెశిలించి,? (నవ ప్ర, 11) 

“కలగు9చ్చి = శిరస్సును పొడిచి” అని, సాత్య (Murder) సందర్భమున 

చెప్పవచ్చును కాని పేమాలింగన సందర్భమున ' చెప్పగూడదు. 



lo .] రాజు చంచాాదులను దచూపించుట కా 

న్ తనదుడే రెన యునులు చించజలుపేయు 

దనుచు నిను6 బ్ర జూచుంగా యా తమంబు 

రాజ, వళంవాయ నో తపతి పెచ్చు 

వల దనక మూరతోం గూడి కలంచ వేల? ౧ ౧) \9 

ఈ కింది పద్యమును గమనించండి, 

క్ల “మెకగు)చ్చి కాణిలించును 

నొడ లెల్లం ఫె. ము;డంచు నరిక 

ఖు పుతి9క్క మెడకాగుచ్చి = సక్తుకనుపొడిచ్చి ఆకెని కౌగింలించునకు 

శిరస్సును పొడిచి కౌగిలించుటయు నడ్డి దేయగును. __- 

6తలగంి చ్చి యనగా కడుపుతో తలనుకూర్చి యని సరిమైన యర్థము: 

“కూరుచు? ధాతువ్రుయొక్క_ మారురూ పము “కుచ్చు”. కళలమోదను, దుత సక్ళతి 

కములమోదను “(కోచ్చుి “గుచ్చు? అయి, కాల కమమున సనశాదిగాే వవహోరమున 

రూఢమలయినది. ఈ తే త్ష్వము నెరిగిన చెద్దలణే పదిన వ్యుులేములయిన కృతులలో 

“కుచ్చు అను పమహిడిరూప మేకనబడుచుండును. _“ంథవిస్త సరఫీతిచే ఒకటిశం 

డు చాహరణములుమాత ) మే చూ స్రుచున్నాను. 

(82) గీ. కకుచ్చిమదం విభుండు నీ కొడుకు. గాయ, లీంచి. 

(0) చం “కొమిశి మనోవ్యథం బొగులంగు9చి చ్చి కవు? 

“కిచ్చి కవుంగిటం జేర్చి = విషయం గొంగిలించుకొని' అని టీక, 

(0) సీ “సుర భిళభ్వసనంబు నెరౌె సింధుకవల్లి 

గుంచ్చెం దావులుసోంకం గోవిశెమ్మ.”. (వసు. 1158) 

తావులుసోశకొ = పరిమళీముల నెడు కళాస్థానము లంటునట్టులుగ్యా 

కుచ్చెకా = కౌయిలింభెను.) అనిటీక.___ 

(కేవలము “గ్రుచ్చు? (= (కుచ్చు) అను (క్రియశే “కాణిలించు అనునర్థముండు 

టను పొశకులు గమనింతురు గాక) 



౨£౯ ౨ సారంగధర చరితము [౪. 

టీక. ఆ_ తమంబు = రౌహును. (“రాహాధ్యాంతే గుణే తమకి అము.) 

తనదు పేరైన యిరులు = తనకు పేనయిన *తమము అను పేరుగల చీకట్లను 

చిందజచేయుదు. అను చుక్రా = నీవు నాశము చేయుదువని, నినుకొ , (గ నాణ కోలమున) 

ప్ట్టంజూచుంగా = పట్టుకొన జూచుచుండునుగ డా + రాజ కా చంద్రుడా, నీ చేరి 

వాండకా = నీవు రాజవు; నేనును రాజును, అం లే కాక్క ఈవుగో[శ్రపతివి = నీవు 

మావంశేమునకు మూలఫురుషుడవున్ను*...... (రాజు చంద్రవంళశమువాడు.) ఇట్టినీవు, 

వలదనక = ఈపనివద్దని చెప్పక, మారుతోక్రాకూడి = మన్నథునితో బేరి, కోలంచ 

చేల = నన్ను బాధింతు వేల 4 

చందా, తమము (= రాహువు) తనమును (= చీకటిని) అభిమానించిన 
మా త్రము_ రాజ వయిన నీవు రాజయిన నన్ను అభిమానింపవల దా 2 మున్మభునితో జేరి 

నను నీవు బొధించుట తగునా * అని శా. 

మ “ననుసీనో తజు 1నేంచ నేల) యనుటల్ న్యాయంబుగా ద్ద, చ 

యన వో బుట్టున్రులన యబ్జముల న్స వయో! పగల్ *మోణ ది 

మె శ్రనయంశేయుదు, (నొనవ్రకా గువలయా పేక్షల్ మధథడిళ లురా 

జునకుం దమ్ముల మీాందణ4గాంతు లవియ-వ్చోం బుట్లంగా నేర్చు నే? 
౬ 

టీక లా అసు = చందుడా, (“అబ్బా జ వాతృకస్యోమఃి ఆమ.) నీనో 

(తీజుకా = నీవంశేమున బుట్టిన, ననుకా, ఏంచనేల = ఎందుకు _ చాధించెదవు? 
ఆనుటల్' = ఆని నిన్ను నేను నిష్టురమాడుటు, న్యాయంబు కాదు. బిందు వల్లననగా | 

{ శా, పాాాోనింకయేంచుటకోయగా నాయంచె నీక? 

వూ. టీ* లేదు, నాకర్థము కాలేను. 

* కాపా = మోజింగా, ననయంబుకా గలిగందం చేయుదువు- నీకటాగ 

యొసేనిరా, జునరకుం దమ్ములమో ద (బేమగలచా సాంపారంగా నిందులకో, 

((గటీళందకా = "జిక్క_మాడోనట్లు = నశించునట్టు అని పూ, టీ.) 

“నశించు అనునర్థమున “౫ లిగందు” అను వాడుకకల దేమో * ప్రూవుశకునకు గలి, 

అను పేరుమ్మాతము లేదు. *నీకట్టాగ యెస్లేనిరాజునకుక్రా? అంెపీ యర్లమేమో?* 
0౧ ఖై క 

రాజునకు తమ్ములమోద (పేమ (సౌంపారంగ్భా. శేకపోవుటకు కారణమేమో? 
(ఈ పద్యమునకు సరియైనపాశమున్వు ఫూ+ము,నుబట్టియు తంజ. తా, పాఠ్రములను 
బట్టియు సమకూర్చుకొ న్నాను.) 



క రాజు చం|చాదులను దూపించుట ౩౯ 

నీవు, థోంబుట్టువులైన అబ్బముల౯ = నీతో బుట్టిన కమలములను* (చర్మ దుడును, 

కనులములును నీట బుట్రినందున తోబుట్టువులని సారస్యము. ) పగల్ మోణుకె = 

వికోధమతిశయింపగా, (పగలు = పగటివేళ మోకా = కడచి పోగా= పాయం 

సమయమును అని ఆర్థాం.) దిమ్మెనయం౦జే యుదు = చాధపెట్టుదువు [(చంద్రుడుద 

యింపణానే కమలములు ముడుచుకొనును.) అట్టి నిన్ను న్యాయనిష్టురములాడి 

యీమిలాభముకి తోబుట్టువులనే బాధించువాడవు నన్ను మన్నింతువా అని 

యొ త్తిపొడుపు, కౌనవుకా = నిజమే అది నీతప్వుకాదుు కువలయా పేక్షుల్ 

మదికా కల్లు రాజునకుకా = భూమండలము మోది యాశగల రాజుకు, తమ్ముల 

మొంద౯ా = సోదరులమోద, కాంతులు = పేమ, పుట్ట చేరదని భా, (వలయ [ 

అపేతుల్ మదికగబ్బురాజునరుకా = కలంవలమో ద పేమగల చందు౨నకు, తమ్ముల 

మిద = కమలములమిద కాంకుల్ పుట్టగా నేర్చునే! అని ఆర్థం) రాజ్య కాంత 

గటవానయ అన్న లను తమ్ములను తుదకు తర్మడిని సైతము విప [పయో గాది దుహ్కు 

త్యములలు పాలుసేయుట లోకమున కబదు, జెరంగ జేబు (సభృకు లిందుకు 

తొ రౌ్ము-3 ము 

“దురి -తెరపి కర్తు మాత్మసా త్పషియతేంతే నృపసూనవోహీయత్ .” 

అలా (రఘు, రి. 2) 

క రాజపు(తౌ మదోద్వ్టత్తా, గజాషవ నిరంకుశా! 

(భతరం ఓతరంవాపీ, నిఘ్నుం ల్యే వాఖ్టి మానిని.” == సుఫొషితము, 

గీ, పాము 4 తనర గా మనియెడు పలుకు నిజము 

గా మలంగినరాహువు గజచి నిన్ను 

నేవి సేయక పోయె! న దేమి యకట! 

యోాషధీశుండ ఏ ఇాటనో మృగాంక? ౧౭౪ 

టీక... మృగాంక = చంద్భుణా, పాము (తనరకా) గాము = పామే 

కొంత కాలమునకు గవాము, అనియెడు పలుకు = అను క౦వదంతి, నిజముగాజా 

మెలయిన = సత్య మేఅగునట్లుగా వర్శించిన (ఆనగా పౌామును-గామున్కు అయిన 

రాహువు, (రాహువు సర్పరూపమయిన గిహము.) కజచియును, నిన్ను-ఏమి 

4 శా. పొం “తనర6ంగామనియిడుి 

“గాము సరళొది గావున గా” కు ముం దరసున్న “పిట్టుటతప్టు. శాన్ర్రీ గారు 

టినందున వావిళ వారు ౬ కొండపలివాగుణాణా పెటినారు, 
యు న్! య ళల 



ఆజా సారంగధర చరితము [ఆ 

చేయకపోయెను; ఆజేమి = ఎందువల్ల అకట = అయ్యా, నీవు, ఓవ. ధీశుండ 

వగుటనో = మందుమాకులకధి కారివగుటవల్ల కాబోలు! (ఈళ్వర వేర్తు విసబొగ్ది, 

అనుపీవధులు వివహరములు, అట్టియోపధులకు చంద్భుడధిపతి. __ 6 ఓపుధీథో 

నిశాపతిజి, అమ ) 

పౌము ముదిసీ గహామగునని జన్నకుతి, -- 

క్ర. “పాము కడుముదిసీ కడపట-గామగు చందమున వాస్థక ౦బున (గోధం 

చేమియు మానకమండేడు చాముని మునియే $ తలంపనదియు౦దప మే? 

(మను. 4- 68) 

చ. (సకలము కాలకూటసహాజని శ్ర సుధాకరుం డండు,) నిక్క. మా 

నౌకొయిడి? యంచునోసితమయూ ఖ వినుంచెలియంగలోడి యూ 

రక యటు చేరినంతం దలపాాణను దోంకకు వచ్చె లక్క సే 

యకదిగ్మ మింగ నేని యకటా! యలరాహునవు మన్మి_ గాంచు నేః 

టీక. సకలముకొ = లోకమంతయు, సుధాకరుండు = అమ మృతే కిరణుడ యిన 

చందు)డు, కాలకూట సహజన్మి = కాలకూట విపము(నకో) తోడబుట్టిన వాడు 

(= పేరుకు సుధాకరుడే గాని నిలువెల్లవిపుము-) అండ్రు = అందురు, ఇది నిక్కవౌ 

నొకొ? అంచుక్కా నినుకా తెలియంగంగోరి = (కర్త - రాహువు) నీ త_కేమును 

తెలిసీకొనవలెనని ఉబలాటపడి ఓ సితమయూఖ = చందు) డా, ఊరక, ఆటుచేరి 

నంకేక్రా = నిన్ను స్పృకశించినంకశ్చ్కే తీలపాణము తోకకువచ్చెకా = అతనికి 
పాం0ణాంతకమయ్యెను- రాహువు సర్పరూసి కావున తల పోణములు నిజము గా 

తోక శేవచ్చె నని సారస్యము.,-_-పాములు మొదలగు కొన్ని సరీసృపములకు చరమ 

వేళ పొణము తోకలోనికివచ్చుట సహజము.) లెక్క_ చేయక = దానిని లక్ష్యు 

ెట్టక , 'అలరాహువు; దిగ(మిం7 నేని= నిన్ను పూర్తిగా (మింగినయెడల, మన్కి 

కాంచుచే = బ్రతుకునా¥ (బ్రకుకడు - చచ్చునని ఛా.) 

“సకలము = లోకమంకోేయుి అనుటకు. 

“ఈ సకలంబునంగల మహీపతి వర్ణము’ (శృం: నె. 4-186) 

(+ శా. పొం“ సకలుంయడు? (వకళే లుగల వాడు? అని వూ. టీ.) 

చందు9ని 6న సకలక్వ్' విచారఘుతో రాహువున కెటి పీయోజనమును పడని 

మున నుద్దీస్థము కాలేదు, సకలము కాలకూట సహాజమ్మ" అని, వూశోమ్ము. పొ 
“సకలము, + . సవాజన్ము అని తంజ, తాళ, పా, ' 



"| ౨] రాజు చండాదులను. దూషించుట 2౫ 

“ఈ సకలంబునకా = ఈ [పపంచమునందంతటను'- అన్ని సర్వంక పావ్యాఖ్య,. 

తలపొంణము తోకకువచ్చుి- అను జాతీయమున కొకటి శెండుదావారణములు, 

చ, 6చెజక మెవిల్లు, స్రన్వులశు చిక్కని చక్క నియమ్ము, తేయుచో 

గుజియ కొ చిత్తముల్ , హరుండు కోపమున౦ గనుంగొన్న నంగముం 

బటీపటీ యయ్యున మై, తలపా9ణము తో కకువ చ్చె, చెవ్యరీం
 

అచు ననంగు. డేమిటికి( గంపము వెంబెడవంబుజాననా.'(దళ. చరి 8-129) 

ఓ, “కాయము వంగి తౌముదిసెర గన్నులునుం బొరగ ప్పెం, గాలు సే 

దాయ, నటంచురోసీ నరసాధిపనందన కృన్ణ రాయ యా 

భూయువతీలలామ నినుంబొందిన నాది భుజంగ భ రృకుకా 

చాయని చింకచేత దలపా)ణము తోకకీ రాకయుండుశ!” (చాటు-మంజరి.) 

గ, 4మలయపవమాన బాలకుల్ మందులు గద, 

యమృతకరుండవు గద నీవు కవులవె రి, 

యకట యిటులయ్యు. జెంపు పసేయంగ.6 దగునె 

యంగజ వ్యాధులను మాన్చకం గరంబు' ౧౭౬ 

టీక. కమల వెరి = చందుడా, మలయపవమాన బాలకుల్ = మలయ 

పర్వత మును౦డి వచ్చు గాలిపిళ్లలు, మందులుగద శ = తెలివిలేని వాండ్లుగదా!. .-- 

మలయమారుతములు మందములని ఫా; మందులుగద = క పధమం.లుగ డా 4 అని 

చమత్కారము. నీవు అమృవకరుండవుగ ద = నుతి లేకుండా చేయువాడవుగ చా! 

*— చగదుడు అమృత కిరణములు గలవాడని _ భా; అమృతవాస్తముగల వైద్యు 

డవుగ దా - అని చమత్కారము, ఇటులయ్యాకా, అకట అంగజవ్యాధులను = 

మన్మథతాపమును (శరీరమున గలుగు జబ్బులననియును) మాన్న్సకక్రా = పోగొట్టక, 

కరంబు = మిక్కిలిగా సెంపుసేయంగకా = వృద్దిచేయుట, తగునె* 

థీ కానే గారి (పతిలో ౧౭౫ మొదలు ౧౮౪ వరకునుగల పద్యములు 

వరుస చెడి యీ క్రిండిరీతిగా తొరుమారుగా ము(దితీమ్హులైయున్న వి. 

౧౭౫, ౧౮౧ ౧౮౨, ౧౮౨౩, ౧౭౬, ౧౭౯ ౧౮౦ ౧౭౭,౧౭౮,౧౮౪, 

వీనిలో ౧౭౫౪, ౧౭౬, ౧౭౭, ౧౭౮. చరదదూపుణము, 

౧2౯ ఎ మధు వత మూరుతదూప.ణము, 

౧౮౦ మారుత చందదూహణము. 

౧౮౧ మొదలు ౧౮౮ వరకును మన్మథదూపణము, 



౨౭ సారంగధర చరితము [ఆ 

విరహులను బాధించుట తగదని మందులయిన మలయానిల బాలకులకు చెప్పి 

మాన్పింప సమర్థుడవ్వు స్వయము అమృతకరుడవు, అయ్యును చంద్రా నీవు వారితో 

చేరి మడనతౌపమును ేపీ వియోగులను బాధించెదవు, ఇదినీకుతగునా! అని తా, 

నీవు అమ్బతహ స్తముగల వైద్యుడ వైతివి. చేతిలో సమృద్దిగా “ముందులు 

నుండెను, కోగముబను మౌన్నక పెంపుచే చెద వేమోయిీ శ అని చమత్కారము. 

“మాన్పకకా? అని వ్య. కా. మును (దు తాంతము'గా వాడవచ్చునని గిడుగు 

చార్ సిద్ధాంతము. (చూః బెల, శర ప్ర. 225.) 

వుం 
చ పలునుటు పచ్చరాదలువబండల [వాలుచుం బారిజాత! కుల 

జులలవలీనికుంజముల సోలుచు పఏన్నదిం దేలుచుకా సుకల్ 

నెలకొని కంటికిన్ నివుర లేక చరించుచు నుండు శల సీ 
C౧ 

కళలు భుజింప6గా నయిన కాంకకుం గాక సుమో సుభాక రా, 

gee క. సుధాకరా = చందుడ్యా సురల్ = దేవతలు పలుమటుక్రా = 

మాటిమాటికిని, పచ్చ,..|వాలుచుకొ ఆ చల్లని మరకత శిలలమావపడి పొరాడుచు, 

పారి. సోలుచుక్రా = = పారిజాత ములయొక్క_యు, వంపుల = ఆశోకముల 

యొక్కయు, లవలీ = వెన్నెల తీగెలయొక్క_యు, నికుంజములకొ = పొదరిండ్ల 
యందు, సోలుచుకొ = వివశు.లె పడియుంటూూ, విక్రా-నడికా = ఆ కొశగ౦ంగయంము, 

తేలుచుక్రా - ఈదులాడుచుు నెలకొని = ఉండియునుు కంటికికా నిదుర లేక 

చరించుచు-ఊండు సెల్లకా, నీకళలు _ భుజింపంగాకా= భుజించుటచేత, అయిన = 

కలిగిన, కాణకుకా = తొపమునకు, కాక చుమో = తాళ లేకనే సుమా. 

స్వర్తమున మరకతమణులుతప్ప మరి రాళ్ళు లేవు గాన మరకతశిలలమిద 

(వాలాట యు, పారిజాతాదులు తప్ప ఇతరవృ క్షుముళలు లేవు గావున పాశిజాతాది 

నికుంజములయందు సోలుటణ్ము గంగతప్ప మరి వేము నదిలేదు కావున గంగలో 

తేలుటయుు అనిమిషులుగావున నిదురలేకుండుట యు దేవతలకు స్వభావము. 
స్వభావ లక్షణములకో చం[(ద్రకళలు భుజించుటచేత కలిగినతాపమును కారణము గా 

చెప్పుట ఉఆపాలంభిము, 

f+ ఇ.పా,. “మంజుల, (“పారిజాత వృతుములయొక్కా, మంజుల = 

మనోజ్ఞమైన, లవలీనికంజములకొ = తీయ పొదరిండ్ల యందు. అని ఫూ. టీ.) 

“పారిజాతేలవలి = పారిజాతములయొక్క_ తీయి అనుట పొరపాటు, 
*లవలి ఒకజాతి తీగెయొక్కా పేరుగాని లతౌప క్యాయపదము కాదు. 



౨.] రాజు చందాదులను దూపించుట _డొ 

చ గరళపుముద్ద దిన్న కఅుకంఠు(డు సీకళ చాల్పయణా నిశా 

కర జడగట్టి మో౭ద హిమగాంగజలంబుల నించి యందు మే 

నొరయయగ నుండంజేసె నటు లుండియు దా సగ మయ్యె హా! సుధా 

కరుండవె యైన నిక్ వెడల గాయ నేమిటి కల్ల రాహువున్ సి 

టీక. కళే = చందునిలోపదారవపాలు, జడగట్టి = జడలు జూటముగా 

బిగించి పీమగాంగజలంబులక = చల్లని గంగోదకములను, నించి కా నింపి నగ 

నుయ్యొక = మిక్కిలిగా కృశించెను. (అక్షశారీశ్వరుడయ్యెనని చమ) సుధాకరుడవె 

మునక = అమృతకిరణములు కలవాడ వే యొనయెడల, రాహువు, వెడలకొ కాయ 

ఢేమిటికికా =. వెళ్ళీ గక్కు_ట రమెందుకో ? 

ఓయిచం్భదుణా, గరళము నవలీలగా(మింగిన కాలకంఠుడు నీలోపదారవభాగ 

మయిన ఒక్క_ కళను ధరించిన మాత్రమున గలిగిన తాపమునకు తాళ లేక జడలు 

జూటముగాక టి ఆందులో చల్లని ~౦గాజలములనింపి నిరంతరమును తొల్పుచుండియు, 

తాపము కక సగమయ్యను. ఇక నీ నిండుకళేలకు ననుబోటులా తాళగలవారు * 

ఓయి నీవ నిజముగా అవృతకిరణుడ వేనా * అయిలే రాహువు నిన్ను (మింగక 

వెళ్ళ గక్కు-టకు కారణమేమి శ నీవు విపకిరణుడవుగాని అమృతకిరణుడవు కావు 

అని _- తె, 

“జడగటి _ అందు గాంగజలమునించి అనుటచేత గంగను శిరస్సు 

ధరించె ననియు (సగమయ్యొ' ననుటచేత, ) అర్భాంగమున పార్వతిని వహించే ననియు, 

ధ్వని, చంద్రకళ కా మోద్దీ పకము, కావుననే కరకంఠుడు కామౌరియయ్య్యాను, చంద్ర 

కళాధారణమువలన గలిగిప కామో దేకమున క్రో రువలేక ఒకరికిద్దరు శ్ర్ర్రలను భరింప 

వలసీన వాడయ్యెననియు, ౫రళే పుముద్ద (మింగిని అనుట ఇేత, “చంద్రకళవల్ల గలిగిన 

తాపము గరళే ముకం కొను దుస్స్పహమనియు వ్యంగ్యము, 

క, వృతమా యిటు లేచ మధు 

వ్రతమా? సీ కుచితమూ విరాళిం బడునా 

రోత మాలింప వయో చా 

నుతవమవూమోదయుతవమూ చిబుతమాలేతమా, ౧౭౯” 

టీక, మధ్యువతమా = తుమ్మెదా ఇటులు-ఏందకా = ఈరీతిగా చాధిం 
చుటక్ = (వ్రతమా డా నీకిదేమి (వతమా! చారుతమ క మిక్కిలి మనోజ్ఞమైన ఆమోద 
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౨౯౮ సారంగధర చరితము (ఆ, 

యుతమా = పరిమళముతో కూడుకొన్నదానా, చిఠుతమారుతమా = న్స ప్రి 
వాయువా, విరాళిక పడు = వియోగ బాధ ననుభవించు చున్న నారుతము = నాగోడ్లు. 
అలింపవు అయో నీకుచితమా = నీకు ధర్మమేనా ! 

పంచచానమురము, 

$ బెహారు మోకు జలగా౫ం జూడు. డోసమిోారకం 

జహోరులార మంటవమారి శంబరారిం గూడి నకా 

గొహారు సేయ నేల సా౭కు౯ జలంబునం భుజం 

గహారుపాద మాన మిరు కాశ లింక + శేంచినకా ౧౮౦ 

టీక. ఓ 'సమిరకంజహాతులార = ఓ మలయమాఠకుత చంద్రులారా, (కంజ 

హారి = కమలములను హరించువాడు జోహారు = నమస్కారము మంటమారి కా 

ఎదుటిమే లోర్వలేక 'బాధించువాడైన (+మంటమాకి 4 peevish Or pestilent 
fellow * (బౌను.-- మన్మథుడు శంకరుని కంటిమంటను పొందినవాడు కావున మంట 
మారి శోశంబర4- అకికకూడి = (శంబరాసురునికి కతు వైన) మన్మథునితో చేరి, నక్షా 
గొెహవారచేయౌేల = ఎందుకు బాధించెదరు, ఇంక కాయకలురేంచినకా = నాకు తాప 
మును నేవితిర్హా భుజంగవోిరు పాదమాన = పరమేశ్వరుని పొదము మో దఆజ్జా (-ఒట్టు.) 

భుజంగహారి డనుటచేత శివుడు భుజంగములచేత 'సమిర-చంద్రులను కరిపించు 
నని భౌ, పాములు గాలి నాహరించునవి -కావునన్సు చందునికి విరోధియెన రాహువు 
సర్పరూవీ కావునను, సమిరచందుల కిర్వురకును పాములన్న ఫీతిరెమ్, 

మంటమారి జ మండిపడు నస్వఫెవము కలవాడు మండుట స్యభావముగా గల 

వాడు అనుటకు. 

థీ ఈపద్య మించుకమార్చుతో 'విజిలో ఉన్నది. (చూ. 8-49) 

"శా, పొ, _ 66 చైేసినక్షా 

జ శ్వాన్ర్రేగారు విజి టీకలో శంబరారక్రా = మన్మథుని (నీటికి శ త్రువయిన 
యన్నిని = అనగా - అగ్నివలె ఏర్చువానిని అనియు) ” అని విశేపార్లము (వాసీనారు, 
పొరపాటు. అగ్నికి నీరు శతువుగాని నీటికి అన్ని కతువుకాదు. , తన గుణము 
వూనియున్నాం డేని పతుని నమ్మంబోల దనిశము మడిలో ననలశిఖా తపోదక, 
మనలునివైంజింది చల్లనార్చు నొ లేదో?! (వేం, పంచ) 



9] రాజు చం[దాదులను దూవీ.చుట నానా 

మ, “రవి తీవద్యుతియండ్రు పావకుని నేజామంటమారండ్రు వా 

రి విధంబుల్ "పెనుపంజు[కైంది దివియల్ శేరాజ నిన్నెన్ను చో; 

నవునాందావక తేజమోర్యక చుమి [యదా స్తం డద్దిక బడుకా 

భవనంబుల్ వడిం జొెచ్చు నిచ్చశిఖి దిషశోణి దంభంబునకా” 

(చంద్రభాం 
ఉ, ' ఆవిమలాతు (శుక మధునిశాటమహో” బల భేది యెనలో 

కావనుపట్టి వై మధునిశాట మహాబలులందు. గూడి లో 

కావళిి? నేంచ నేల విరహోర్తుల మోందనె * పీదు సాార్యముల్ 

భావజు యాహఖఫాహలి హలాహాలీముందఅ. జూప వైటిగా. ౧౮౧ 

టీక. విమలాత్ముండుక = పవి త్రహృదయుడును మధు, . భేది. - మధు 

మధుడను పేరుగల నిశాట = రా కుసునియొక్కు_, మహాబల = గొప్పబలమున్సు 

ఛేఏ = పోగొట్టినవాడున్కు అయిన ఆ లో కావనుపట్టివె = జగ్మద్రతీకుడైన ఆ నారా 

యణుని కుమారుడ వె మధు...గూడి. = మధు = వసంతుడు నికాట = చందుడ్క 

మహాబలుడు క వాయువు అనువారిలో చేరి లోకావళికా = లోకసమూసాములను, 

ఏంచదనేల = ఎందుకు భాధించెదవు! ఫెవజ డా ఓయి మదన్నా నీదుకౌర్యముల్ = 

నీపర్మ్శాక్రమమంతయున్సు _విరహార్తులమోద నె = వియోగముబే నొగలియున్న దుర్చ 

లుల మీదనే (కాని బలవంతుల మిద పనికిరాదు = ఏదీ) ఈ హాఖెవాఖి = ఈ 

కక “అభాతుల డని శ, ర పాఠము, (పమాదము, 
జ 

(మ) శాం పా.  'అవిమలాత్ముడాి 

(2) పాఠభేదములు,.. “బల 'ఛీదియయెన లో శావళినేదచేల విరహార్తుని 

మాదనె నీదు శౌర్యము ల్భావజ యా హాలాహాళి గపాలికీ ముందజ జావలేవుగా, 

గావున నీ మవాత్వ మది గానగవచ్చె గదయ్య మాకిటన్”. (వూ. ము, పొ) 

న విరహార్తుని మోందనె నీదు శ “ర్యముల్ , భావజ యా హళాపాలి 

గపాలికి ముందజం జూపశేవుగా. (శః రం పా 

నీవు విరహార్తుల మిదనె జూపు కౌర్యముల్, భొవజ యీ హశావాళలియు 

భర్లుని ముందర జూప్మవెతి గా” (బాణ్య. పా 

6..మోందనె నీదు...హశాొవహాళి హలాహాలి ముందటి, .. లేవుగా? 

(తంబ్బ తా, పాం 

5 థో షా (న్స ప సీ లీ శ్రీ 6 ప్ర 3 (5) (ప నీవు (క్ర) మూపు. (క్ర్ “యాభస్టని 



ఏంం సారంగధర చరితము (6, 

యాటోపము వాలావాలి ముందజన్ = ఈళ్వరుని యెదుట (హలాహాలము = హాలా 

హలము) చూప వైతిగా = చూపింపకపోతివి గదా. 

ఓరీ మదనా, నీవు పితృద్రోహివి. నీ తండి మధుని కాట మహాబల ద్వేషి యె 
యుండగా నీవు మధునిశాటమహా బల మి తృుడ వెతివి. నీ తండి లోకములను 

రక్నీం చువాడైయుండగా, తడ్విరుద్ధము గా నీవు లోకములను బాధించువాడ _వెతివి, 

ఇంత రును నీపరా[క్రమమంతయును బలహీనులైన విరహుల మిదనేగాని బలవంతుల 

మొదుట పనికిరాదు. ముక్కంటి ముం దేమ్మాత్రము పనికివచ్చినది! అన్సి తా 

సీ, కరమండలాై. )కకలన భాస్వద్ది్యజా 
వలిం బాబ వోలడుతులువ పీవ్రు 

నెమ్మి నకు[డు గాగ నమ్మి యుండెడు మేటి 

గురుని కె గ్గొనరించుకుముతి వీవు, 
మిత్తు)ండు వడినంత మెజసి ధామంబు ముం 

దుగ నాక్రమిం చెడు ద్రోహి ప్స్ర, 

తమ్ములకమిగులం బాదమ్ములం గారించి 

యల *మింట6 గనిపించుఖలుయడ వీవు, 

గీ, కటకట వియోగిలోకంబు కటకటపడ 
ననలశరముల నేంచకు మనిన నీవు 
మానుదువె వీగుణంబు* లా నాను మేన 
మామబోలిక యిది గద మాకుమార. ౧౮ 

కా. పా. *ీఅలవింటకాి (= *ఆ ఇబజరువింటిచేతి అని ఫూ. ట్రీ 

కనిపించుట '*వింటితో:) (౯ 'సశరము) గాని “వింటిచేతి "కాదు, సహార్థమున 
వాడవలసినది తోడి వర్గకముగాని చేత? వర్ణకము కాదు. (చూ. బా, కార. ఈ) 
“ముటుయగసయజామనిణాయమువితోడ... నెదుట (బత్యవీమయ్యు లభత్మ్మీశ్వరుండు.! 

(మను, 6101) “అలమింటి అని సాధుపాశఠము, ఫూ, ము, న నున్నది. 

కా పొ “వియోగలోేకంబు) 

6విజూగముి ధర్మము “నిరోాగిి భరి. ధర్మిని చెప్పవలసినచోట ధర్మమును 
చెప్పుట తప్పు. వూ: టి. (వాక ప్రతిలో *వియోగి అనియున్న డి. దానిని చూచి 
కాస్ర్రుగారును వారిని నమ్మి వావిళ్ల వారును “వియోగ? అనియే ము(ద్రించినారు. 
గొప్ప పొరపాటు, 



౨.) రాజు చందాదులను దూషీంచుట కిం 
కూ 

ఈపద్యమున విషయము మన్మథదూప.ణము. మన్మథునికి చందుడు "మేనమామ. 

“మేనమామపోలికి అను లోకోక్తి నందుకొని కవి మన్మథునియందు "మేనమామ 

(= చంద్రుని) పోలికలను పొంకము గా పొందుపరిచి ఉఆపాలంఖేంచినాడు, ఆయు'పూ 

లంభము మన్మథ చంద్రుల కభేదాధ్యవసాయమున సమానము, (ప్రతిపాదమునను ఉపా 

లంభము; మన్మథార్థము; చం్యద్రార్థము; (క్రమముగా నిబంధింపబడయున్న వి..- 

టీక. (4) కర = చేతియందలి, మండల్నాగ = క త్తియొక్క (“కౌత్నేయ 

కమండలా(గః? అము ఏకళలనకా = కలిమి చేత (= చేత క త్తినిధరించి) ఛాన్వత్ 

ద్విజావళిక = 'లేజస్వులయిన (= పూజ్యులైన (బాహ్మణసమాహామున్కు పాజం 

దోళలెడు తులువవు = వెళ్లే దరి మెడం దుర్మార్టుడవు, (అని * ఉపాలంభము = 

ర్ట కర... కలనకా = చేత (చిగురాకు) కటారినివూని, భాస్వత్ = |ప్రకాశించుచున్న 

(= అందమయిన ద్విజావళిజ = సపత్మీసమాసామును (అనగా చిలుక లను) పూలు ా 

పరుగెత్తునట్లు, తో లెడు = నడిపించు (జస్వారిచేయు) తులువవు = పోకిరివి, (సుకు 

మారములయిన పిట్టల నెక్కి పరువులు ెట్లీంచు పోకికివి అని మన్మథపరము, 

(తోలు? అను (క్రియ స్వారి జీయుటయందు రూఫథము. 

“మింటకా లీలావారిందోల నింత “"నేర్పరయయ్యుక ౫. (కళా. 8.79) 

“లేదీ ఫులికిం గ శ్ళెము వెట్టి వయ్య్యాళి6 

దోలు6 గాఆజడపి నీ దుండగీండుల (టా, రా, 1-392) 

కరమండల - అక కేలనకొ = కిరణసమూహముల మొన పోటులచేత ((కర. 

మండలా[గ - ఏకకలనకా = కిరణములనెడి కత్తులతో” _ అనియును భెస్వత్ 

1 ద్టజావళికా == సూర్య సంబంధి పకీ'సమాహామును = చక్ర వాకములను, పొజ6 

దోలెడు = వెళ్ళదరిమెడు తులువవు (అన్ని -చం దపరము) చక్రవాకములకు సూర్యుడు 

మిత్రుడు చందుడు శత్రువు అనుట (ప్రసిద్ధము. 

౫ వూ. టీ. లో ఇట్లు పౌలంభము - (ప్రత్యేకముగా పేస్మా-నబడ లేదు. 
య 

కీ నూ. టీ కర,..కోలనకా = హస్టములయొక్కు ౬ కత్తితో - మిక్కిలి 
కూడుకొనుటచేతను (ప్రకాశించుచున్న - (చాహ్మణ సమాహమును. (అని మన్మ.) 

మన్మధుడు “కత్తులతో కూడుకొనుటబేత (ప్రకాశించుచున్న (బావ్మాణులను* 
పొరదోలినట్లు కథ యెందును కనబడదు. కావున ఈటీక సరియెనదికాదు. 

[ వూ. టీ. 'ద్వజావళికా = చ వాక సమాహమును (అని = చంద్రు 

ద్విజః కము పక్నీ సామాన్యప ర్యాయము గాని నై వాక పర్యాయము కాదు, 

భాస్వత్ - ద్విజ ౯ సూర్య సంబంధి పకుల - అవళి” అని సరిరెన యరము, 
౬. థి 



రం సారంగధర చరితము | 

(0) నెమ్మిన్ = (పేవతో, ఎక్కు_డుగాగకా = మిక్కిలిగా, నమ్మియుం 

డెడ్కు మేటి - గురునకుక = గొప్పవాడైవు తండికి, ఎెన్గొనరించు కువతివి = 

కీడుగావించు కుత్సితుడవు = పితృ(ద్రొహివి, (అని, ఉపా, - నెమ్మిక౯ = నెమలిని, 

ఎక్కుడు కాంకా = వాహనముగా నమ్మి యుండిన -' మేటి (కుమారస్వామి) 

యొకు గురునికిక = తం డికి, (₹కివునికి) ఎగ్గూనరించు కుమతిని. (అని, మన్మ్ర - 

చెమ్మికా = (పేమతో, ఎక్కుడుగాంగ నమ్మియుండెడ్కు * మేటిగురునికికొ = 

ఫూజ్యుడైన ఆచార్యునకు (=బృవాస్పతికనియున్సు, ఎగ్గొనరించుకుమతివి = అతేనిపత్నీ 

నపహారిం చిన (దోహివి - (అని చంద్ర. 

(6) మిత్రుండు పడినంతకా = న్నేహితుడు మరణించగా నే, మెజసీ = సంతో 

సమున 'లేజరిల్లి, ధొమంబుక£ా = ఆత్రనియింటిని, ఆకమిం ఇెడు (దోహివి, (ఆఫ్తుడెనవా 

డంతరించితే ఆనందముతో ఆకతేనికొంప న్మాక్రమించే _ మిత్ర ద్రేహీవి. - అని ఉపాం 

మిత్రు. . .నంతన్ = సూర్యుడ 'స్టమించగ సే మెజసీ =విజ్బంభించ్సి ధామంబున్ =ఇంటిని.- 

(అనగా ఇల్లార్మడను = శ్రీలను ఆకమించడు = ఆవే కంచెడు, (దోహివి. (అని - 

మన్మ (పొద్దు కుంక్రటయే తడవుగా తరుణులు చక్క_గా అలంకారములు చేసికొని 

సవిలాసముగా నుండుట 'స్వఫావము, ఆవిలాసములే మదనావేశ లవ్ణములు, సాయం 

కాల వర్హనమున థీ “పరిపతేతి యువతిజనేహు కనెక్ళనెరనం౫$ అన్న కాళిదాస 

మహాకవి వాక్యమిట స్మరింపదగి యున్నది. మ్మిత్రుండు పడినంతన్ = సూర్యుడ స్తమిం 

చవగన్సే మెజసి ఆ (పకాళించ్చి ధామంబుకా = కాంతిని = "తేజస్సును, ఆ(క్రమించెడు- 

(ద్రోహివి. (నూర్యుడున్న ంతేవర కు నణగియుండి ఆతడు పడిపోయినంత నే అ లేజన్సు 

నపహారించి తేజరిల్లు దుండగీడవు - అని, చంద్ర), 

(a) తమ్ముల = తోబుట్లువులను, పాదమ్ములక కారించి = కాళ్ళతోతన్ని 

బాధించి అలమి = ఆక మించి, ఇంటకొ కనిపించు ఖలుండవు = ఇంటియందు (పవే 

పూ. టీ “ఎప్పుడైన బృహస్పతికి? 

(ట్టు డైవ బృహస్పతి = (శెస్టుడుశాని బృహస్పతి ఆని బృహాస్పతులలో 

శండురకములా 

ఏ “పరిపత్రతి పయోనిధె* పతేంగః 

సరసిరుహాముద శేషు మ త్తీ భృంగ: 

ఊపవన తరుకోటనే విహాంగః 

యువతిజెనేప కచెక్ళనె రనంళః.' 

ఇందు తుదిపాదము మాత్రమే కాలీ దాసనువోకవిఏి, 
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శించు దుష్టుడవు. _ (తమ్ములను తేన్ని వెళ్ళుగొట్లి యింటిని స్వాధీనము. చేసికొనెడు 

దుష్షుడవు _ అని “అపాం తమ్ములు + అక = కమలములనెడి, మిగులక 

చా (దు + అమ్ములక' = మిక్కిలి గా (పహరింబేడి బాణముల చేత (యువతీ యువకులను) 

కాంచి = బాధించి 2అలమి- యింట గనిపించు ఖలుండవు = ఆక్రమించి యిల్లు 

వదలకుండు తుంటరివి. (యువతీ యువకులను తామర తూప్రులతో కొట్టి బాధించు 

వాడను. అన్ని మన్మ్మ*— 

[“పాదమ్ములక ౫ “చాందమ్ములక్ అనుటలోగల అన్ధానుస్వార వ్యత్యయ 

మున్ను, “బెదు + అమ్ములు] అనుచోట “బాదునమ్ములు' అని నుగాగమము శాక 

పోయుటయు “ేవకలిమిచేత సాధువు లే.] 

తమ్ములక = కమలములను పొదమ్ములక = కిరణములవేతృ మిగులక్కొ ష్య కారించికా 

శాధించి అల - మింటన్ = ఆ కాశమునందు కనిపించు ఖలుండవు, (అని చంద్ర) 

కటకట = అయ్యా, నిరోగిలోక౦బు = విరహీసమూాహాము కటకటపడక£ = 

సంతాపపడగాా 1 అనలళరములన్ = అగ్ని (సదృశ) బాణములచేత  (ననల శరము 

లక్షా = వూలబాొణములచేత - అనియును) ఏందక్ మనినన్ = చాథింపవలదోయి 

అన్నను, నీగుణంబుమానుదువె * (మానవు). మాకుమార = లత్మ్మికుమారుడ వైన 

1 వ్రూ టీ. “తమ్ములక = తామరలతో, పాదమ్ములక = పాదుకొనునట్టి 

చాణములతో - అని, మన్మి. 

“తామరలతో పాదుకొనునట్టి బాణము” లనగా అర్థమేమో! “పొదు = పాదు 

నట్టి; పాదుకొనుసట్లి” అనుట తప్పు. “పాదు విశేన్యముగాని [కయ కాదు. 

2 ఫూ, టీ. అలవింటజ = ఆ ఇేజకు వింటిచేత.: 

(విదోంగులకు” మన్మథుడు “చజకువింటి చేతి కన్చించుననుట భాసా మర్యాదను 

బట్లియ, లో కానుళవమును బట్టియు తప్పే. కనిపించుట వింటితో == ధనుస్పపహో. 

తుడె కాని (వింటిచేతి కాదు, 

షి వూ టీ. “కారించి = నశింపజేసి? 

“కారించు? అను (క్రియకు శ, ర. లోను నూ, ని, లోన్సు “బాధించు; పీడించు? 

అను అర్థము ల యున్నవి. (బౌణ్యములో మాత్రము - “కారించుటి Tం 1102104 

kill or destroy’ అనియున్నది. కాని ఆయర్థము (ప్రకృతమున కుచితేము కాదు. 

చంద్రుడు కమలములను ముడుగ జేయునేగాని నాళము చేయడు. కావున “కారించి = 

వాధించి అనుట యు-దితము, 

7 వూ. టీ. “ననలశరములన్ = స్రవ్బ్నబాణములచేతి అనిమ్మాత్ర మే, 
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మన్మధుడా, మేనమామపోలికయి దిగద = లోకములో “మేనమామ పోలికి అను 

మాట కర్లమిదేకదా! నీవు నీ మేనమామయెన చందుని పోలికలే కలిగి _ ఆతనివలెనే. 
ఢి = 

లోకమును చాధించుచున్నా వు, 

ఉ. విం ఖరవృ త్తి. జూపం దగ'వే విరహార్తులపై? "మరందవ 

త్పుంఖశ రేకుచాపములు పూ నిటు లేటికి సాము సేసెద 

లం ఖల మొ శరీర మని కాన కనంగ యయో “శరీర మా 

ద్యం కులు ధర్మసనాధన' వు టన్నది విన్నది లేదొ యెసన్న (డుక? 

టీక అనంగ = మన్మథుడా, పిక = నామాట పినుము, విరహార్తుల పెక జా 

విరూగముచే బాభపడుజనులమీద్య్క ఖర వృత్తి త్రిక = (కూూరవర్త రనమును, చూపకాత చే 

(ప్రయాగించుట న్యాయమగునా (= కాదనుట్స.- శరీరము ఖిలమొనని = చినిగి 

వెడిపోవునన్తి కానక = ఎరుగక (అనంగుడు = అంగములేనివాడు కావున ఎరుగడ 

ని భా మరందవకత్ ఫుంఖశర = మకరందముతోకూడిన పింజలుగల 'బాణములు- 

( = పుప్పుబాణములు ఇతుచాపము = చెవుకువిల్లు నూని 2 అల్కుజ = కోప 

ముతో ఇటులెందుకు సాముబే సెదవు = ఇస్రైందుకు బాణములతో కొటి మమ్ము 

బాధించెదను? శరీరమాద్యంఖలు ధర్మసాధనమ్ = ధర్మా వరణమునకు శరీరమే మొదటి 

ఉపకరణము అటన్నది = అన్న వాక్యమును ఎన్నండుకా, విన్న దిలేదొ = విన నేలేడా! 

ఓయి యనంగుడా, మాశరీరమును నీవు వూవుటమ్ములతో చినిగి చిల్లులువడ 

కొట్టుచున్నాను, దీనివలన నీశే నషి, ఏమందువా + ఏధర్మము నాచరించుట (కైనను 

శరీరమే మొదటి సాధనము. మా శరీరములు చక్కొ_గా నుండిన నేగదా మేము నిన్నా 

రాధింపగలుగుట, 

(wn 

కా, పొం (ధురంధరత్ ఫుంఖి ( భురంధరత్ = సమర్థములయిన, శర 

ఇతుచాపములు = బాణములను వెజకువింటిని అని ఫూ. ట్రీ 

_ ఇాషమితువు అని చెప్పినప్పుడు శరములును *ఫలానివిి యని వెప్పుట అవ 

సరమ. తంజ = (పతులలో 6మరందవత్* అను 'పాఠమున్నది, '*ధురంధరత్ ? - 

వూ. ము, పొ, అసాధువు, *ధురంధరత్ * అను రూపము పుట్టదు. 

2పూ, టీ... అల్కుక౯ భిలము జొకా = కోపమువేత దేవాము నశించును.) 

వట్లిమాట. మితిమోరిన కోపముగల ఆభఖినవదుర్వాసు లిప్పుడెందరో యున్నారు 
గదా! మరి వారందరి చేసాములును నళించినవా ? లేచే! ఫూ. టీ, అన్వయమౌార్షము 

౧ 

సరియైనదిశాదు, 



౨) రాజు చందాదులను దూవించుట 530A 

చ, చిడిముడిపాటునకా జెఆకునింగిణిం. బూని మధు ప్రియత్వ మే - 

ర్పడ వడిలావు లున్నహారిపైని జివుకుూంన నెక్కి- యుకుగానన్ 

వెడలెను *సందుభూచి తమి నేండిదె గనోవధమాచరించు పూ. 

పడరల నీవు పచ్చితుర క్రాదున్ర పాంథులకు౯ మనోభవా, ౧౮౮ 

టీక. (ఈపద్యమునందు మన్మథునకును తురకకును అఖేదాధ్యవసాయము. ) 

మనోభవా = మన్మథుడ్యా చిడిముడిపాటునకా = కోపా వేశపు తొందరతో చెటకు 

రింగిణిక వూని = చెరకునింటిని ధరించి (ఖి చెజుకు = ఇతరులను చెల బెట్తుట (₹బాధిం 

చుట) కొరకు సింగిణిక = ధనుస్ఫునువూని, అని తురక పరము) మధు పి నత్టయు 

ఏర్పడళ = వసంతునితోడి చెలిమి వెలయ గా, (మద్యముశందలి (పేమ - అని తుష) 

+ వడిక = వేగముగా లావులు + ఉన్న = హరి2వెని == చెక్కు.లుగల గజము 

వానో. 
న్ా 

ఆనా 

ft కా, పాల ఉర్క_నకా _ “వడ లెదు! _ చం దు6జూా చి 

వధమాచరించు పూంపడరల? _ ఉక్కునకా _ వెడలెను వాడు మనోభవుడు 

గాని చంద్రుడు కాడు. కావున “కాక్కు.నకా వెడలెదు? అనుట ఉచితమని నాకు 

థోచినది. 

ఫ్లో రాం పాం “దం దుజూాచి?. 

“దంద్రుంజూచి అనుటక౦ కొ *చందుంజూాచి” అనుటలో చమత్కార మున్నది, 

శతురకపతీమున “చందు? తగినపదము. విజి (3-66, లో ఈ పద్యము “చందుజూాచి? 

అను పొఠముతో నే యున్నది. “సందుచూచి అను ఫాఠము సరసతరము, చెడలెదు-- 

చందుచూచి = వెడలెదు సందుచూచి్వి క శా కార్యము, సమయము కనిపెట్టి - అనే 

యర్థమున “సందుచూ చి అనుట జాతీయము, (“సందుంజూచి” అనరాదు. 3 “సందు 

మోవి లోగా బొొరబడాడు - he took an opportunity and rushed in. 

(బ్రౌను) కాబటి, “దందుదూచి అనుపట్టున *ద౦దు! ద్వితయార్థమున (ప్రథమ యిని 

(గ్రహీంచునది. 

ఫి పూ. టీ. “ఇమూధను స్ఫును (ప్రియమైన వింటినిఅనియు. ) 

+7 నా. ట్ర్, పెగ మెన టిక్కులుగల చిలుక (గుబ్లముు మో (ద-అని, మన్య.” 

“వ మన "టిక్క_లు? అనుటతప్పుక *వేగముగ లెజిక్క_లు? అనవలెను. వడి 

విశేవ్యముగాని ఏిశేనణము కాదు. కావున 6వడిలావులు కర్మధారయ మనుకొనుట 

(భాంతి, 

nn 



౨0౬ సారంగధర చరిత్రము (అ, 

(చిలుకు మీద (ర వడిలావులు - ఉన్న వారివైని = వే మును - బలమునుగల గొట్టము 

మాద అని తు. ప్ర చివుక్కున చెక్కి = తటాలున ఎక్కి... సందుచూచి = 

సమయమును కని పెటి “చందుచూచి = చందునిచూ చి” అనియును (చందుచూచి = 

1 నెలపొడువునుచూబి, అన్ని తు, పృ ఊక్కు_నస్ = పరాకమముతో, వడ 

తదు = బయలుదేశెదవు, ఇదిగో - నేడు వధమాచరించు = వూ(పు = వధచేయ 

వలెనచే ప్రూానిక్క ఆడరణన్ = ఒప్పగా 2తేమిన్ = వధో త్సాహముతో, 

(కమిన్ = 'రాతియందు, గోవధమాచరించు వూపు - అడరంగన్, అని తు, ప; 

తురకలు బకిరీదు - పండుగ ర్మాత్రి నెలపొడుపునుచూచి గోవధ చేయుదురు) నీవు, 

వచ్చితి 41 ఊరక = రానే వచ్చితివి. పాంధులకుడ = వియోగిజనులక్కు (మన్మ 

ధుడా) నీవు పచ్చితురకాదువు = దయాదాకీణ్యములులేని కరకు తురక వాదువు, 

(=తురకవలె చాధించువాడవు - అని భె"). 

(నీవు - వచ్చితి + ఉరఠరకి అని ఒకమారును “నీవు - వచ్చితురక + చదు 

వు అని మరియుకమారున్కు అన్వయము, “నీవు మోది “పచ్చితురకి వచ్చితురక _ 

అగుట కళా కార్యము. 

——_ 6 దే గుణము మింద - ముహుః ర్ట పూ. టీ మిక్కి-లి వేగమైన గుల (ద - అని తురుము 

“వడి లావులు ఊన్న హారి = మిక్కిలి వేగమైన గుజ్తము? అనుట అసమంజసము, 

€ 9 జ జు ఘు “వడి c 9 
వడిలావులు ద్వంద్ధయు ( వడియును _ లావున్సు, గుబ లకు ని “లావును 

జెప్పుటు సంప్రదాయము, 

వీ 6వడిగల జింక త తడి సెక్కు నెఐ రౌతు (ఆం, నా. సం, 1.22.) 
వట లు ఉం” జాతీ 

క. “లావుగల యదె గుజుపు 
7 లు లి 

జావడముల మింద మాత్రసంచులు దూలన్.? (ఆము క్ష, 2.96.) 

1 విజి టీకలో శాస్త్రిగారు 'ఊదయించుచున్న నెలపొడ్తుపును - చూచి 

అన్నాారుః తప్పు. ఉదయించుచున్న. నెలను చూచి” అనిగాని “నెలపాడుపును 

చూచి? అనిగాని అనవలెను ఉఆదయించునది “నెలి గాని “నెలపొడుపు కాదు. 

“పడుపు అనగా ఉదయమే, నెలపొడుప్రు (ప్రొదుపొడుపు అను పదములు 
ద 

ను; పసిదములు, 
& థి 

2 ఫూ, టీ. మిన్ = ((పేమచేత్స, గోవభము - గో = భూమియొక్క 

(అనగా భూమిలోని వారియొక్క) - వధము = మౌరణమ్సు (అని మన్మ్య గోవధము= 

ఆవును చంపుట్క (అని తురక)” 

మన్మథుడు - తురక - గూడా “గేవధము? ను “(పేమచేతి వేయుదురట | 

వింత కాదా? _ వధ ేమలకీణము కాబోలును 1! 



౨] రాజు చం దాదులను దూూపి.ంచుట వేం౭ 

వ. అని యనేక ప్రకారంబుల నవిషశంభ రాజంభారి యుపా 

లంభం బొనరించి, మందర గిరియునుం బోలె వనరాశిమధ్యంబున మరు 

న్నిశాచర కర భమితుండై, లోభియునుం బోలె నతనుదుష్టమార్షణ 

గణముభితుం డే, పద్చాక రంబునుంబో లె మధుపరాజిత సుమనః 

పాళి యై విరాళిం దూలి యున్న సమయంబున, ౧౮రగ్ 

టీక: అవ్విశ్వంభ రాజం భారి = అభూమోిపతి, అనేక (పకారంబులన్ , 

ఉపొలంచళ్ళంబు - ఒనరించి = చంద్రాదులను నిందించి, మందరగిరియునుం బోలెక్ == 

మందర పర్వతే మువ లె, వనరాశిమధ్యంబునక = సముద్రమునడును, (వచే సలిలకానెన్సే 

అమ) మరుత్ = దేవతల యొక్కయు, నిశాచర = రాతీసుల యొక్కయు 

కర = హా స్పములబేత, శ భమితుం డై = (తీప్పబడ్నవా డై, (వనరాళిమధ్యంబునక = 

సట్టడపిలో, మరుత్ ఇ చల్లని గాలిచేతన్సు నిశాచరకర = చంద కిరణముల చేతను, 

(భ్రమితుండై — (భమింపజేయబడినవా డై, అని = రాజపగము ఒ (పకృ తార్థము) లాోళ్ళియంు 

నుంబోళలెకా, పీసినారివల్కె అతను = విస్తారమైన దుష్టమార్షణ గణ = దుర్మాస్థు 

లయిన యా-దకుల సమూహముకేత, (“మాక్షణో యాచకార్థినా అమి కులితుంై జా 

క్షోభ పెట్టబడినవాడై (అతను = అనంగునియొక్క, _దుష్ట్రమార్షణగణ == (క్రూరము 

లయిన బాణముల సమూహాముబేత, (5 లంబమార్షణ ఫరా) అమ ముభితుండ, అన్ని 
ానానానాణని 

* వూ. టీ. (2) *వాయువుబేతను. చంరద్రకిరణముల. చేతను (భ్రమపడిన 

వాండు _- (అని రాజ.) (0) చేవదానవులవేత తజవంబడివది (అని మందరం) — 

(2) (భ్రమితుండనగా, '( భమింపజేయ బడినవాడు? గాని (భమపడినవాడు' 

శాడు. “రాజు చంద కిరణములచేత | భ్రనుపడేను?; “మందరము దేవడానవులచేత 

శ్రమపడినది) అను వాక్యములు దుస్త్ర ములు, 

(b) “చవదానవులవేత “తరువి బడినది - మందరము అనుట పొరపాటు, 

తరువబడినది - పొలసమ్ముద్రము గాని “మందరము” కాదు. నాడు జరిగినది సమ్ముద 

మథనముగాని మందర మభనముకాదుః - క, “అమరాసుర వీరులము న్ననుల 

(ప్రయోరాళి కచ్చి” (ఆది. 28.) 

6త్రఅవంబడినది అనుటయును తప్పే, ధాతువు “తరుచు? (రూపాం = (కచ్చు) 

గాని 'తఆఅచు' కాదు. (చూ, వ్ధ ర 

సీ, 'తరుచుట చిలుకుట (త్రేచ్చ్నుట యన మధథనాఖిథానంబు,? (ఆం, ఛా. 

21650 

ఫ్ (తరిచిన మజ్దిగ తరువాయి జేహంబు,ి (సర్వ. సా, సం, 3.10.) 
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రాజ, (ప్ర) పద్మాకరంబునుం బో తెలా = తామరకిెలనువలె, నుధుప-రాబిత _ తుమ్మె 

దలణేత (ప్రకాశించుచున్న సుకనఃపాళియై = పుస్పుసమూహము కలవాడై, 

(* మధు = మద్యముజేత, పరాజిత = ఓడింపబడిన (= వశపరుచు కోసబడిన) సు 

మన 5పాళియె = (మంచ్చి మనసుకేలవాడే - అని రాజ, (పః కియోాగబాథ "తెలియ 

కుండుట కై మధువును (కోలి తన్మూలమున స్మృతి తప్పియున్నాడని భా విరాళి౯ 

తూలి = విరహాబాధచేత డిటవుచెడి. 

చు ఇను. డుదయా ది నండగొని యిప్పుడే సంజను 7 ముట్టడింపంగ౯ 

బనిచి 2 రయంహతోడ ననమాన జవాశ్వము లే లర్చ్భి దడి చా 

ఇ సూ. టీ. (మధు = మకరందమువేత పరాజిత = జయింపబడిన _ 

అనగా అధికముగా మకరందము గలిగిన పున్నుసయాహాము గలవాండు, (అని రాజ 

'కు మ్మెదలవేక (ప్రకాశించుచున్న వ్రూల మొ త్రము గ లిగినటువంటి, (అని పద్మా 

జు 6పుప్పుసమూహములు గలవాడు అనుటలో భావ మేమో వారు చప్ప 

చేదు. రాజు పద్యాకరముసాడా వ్రాలు ౫ లచాలుగ నే చప్పబడుటలో కవితాచమ 

తార మేమున్నదో చాకు తోచలేదు. “పరాజిత = అధికముగా గలిగిని అనునది 

వింతటీక. అధికధనము కలవాడు; ఆధిక సంతానము కలవాడు; అనునర్భమున 'ధనపరా 

జితుడదు- “ఇంతానపరాజితుడుి అనన చ్చు నేమో! 

1 కా పాం 6ముచ్చిలంబడన్ ) (“సంజను = సంధ్యను, (అనినూర్య) 

సంధ్యయందు (అని ప్రభు, (యముచ్చిలంబడన్ = అపహరించుటకు - అని ఫూ, ట్రీ 

“ఆపవాకించు? అనే యర్భమున “ముచ్చిలు' అను! క్రియయున్న ది గాని షముచ్చి 

ల౦బడుి అను (క్రీయ లేదు, “వొంగ నొమ్ములు యుచ్చిలంబడేను రాజు ఆ చేళమును 

(ముచ్చిలంబ డెను” అను వ్యవహారము లోకమునలేదు.-- అది యట్లుండ గ్యా రాజయిన 

వాడు బలిమిచేత రాజ్యాదులను కెకొనుట “ముచ్చిలుటి గా చెప్పుట అనుచితము. 

“ముచ్చిలింబడన్ ? అని వూ, ము, పా,; “ముచ్చినింబడన్ ' అని తంజ, తా,పా, 

ముట్టడి పన్? అని చేను చేసిన సవరణ. 

లై 2 కా, సొ,---  “రయంబతా వెనుక. (బా జ్ముఖపార్య్వుము లేర్చి_ 

(“పాలు = తూర్చు తొలిభెగముయొక్క (ప్రక్కలు ఏర్చి = ఎండ కాయునట్లు 

“ఏర్ఫుి అను (క్రియకు “ఎండ కాయునట్లు చేయు! అనే యర్థము లేదు, తూర్పు 

భాగముయొక్చ.. (ప్రక్కలు = ఎండకాయాకట్లు, సూర్యడు చ ననుటలో అధరము 
య 

లేదు, నూర్యుడు స్వయముగా - ఎండ కాయుే సగాని, ఇతరులచేత ““కాయిం-చడుి, 
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పూ — వ్ 

చ్చినగతి * వేసుక పొడిచెళా జనె * రాజునుబక్చిమా ద్రికి౯ 

ఈ పద్యమున వేగుచుక్క వేగులవాడుగా ఉ(గక్రేదీ౦పబడుచున్న ది... 

ట్రీ. ఇనుడు = సూర్యుడు (ఇనుడ సెడి (పభువు, అని అశ్థాం) ఆద 

యా(దిక = పొడుపుకొండను (“ఉదయగిరి యను (ప్రదేశమును - (ప్రభు) అండ గొని= 

ఆసళాజేసికొన్సి సంజను = (ప్రాకేస్సంధ్యను, ముట్లడింపయక = ఆక్రమించి. వశ 

పరుచుకొనుటకు = ఇప్పుడ పనిచి = అరుణుని నియోగించి అరణోదయము 

కాగానే సంధ్య ఆంతేరించును, _(“సంజి యను స్థలమును ముట్టడి “వేయుటకు తగిన 

వారిని నియోగించ్చి అని (ప్రభు) రయంబుతోడణా = వడిగా అసమాన - జవాశ్వ 

ములు - ఏర్చి = సమానసంఖ్య కానట్టి (= సిాాస స్త్ర సంఖ్యగల చేగవంతము లైన 

గుజములను ఏర్పరచుకొని, (అసమానజవ = సాటి లేని చేగముగల్క, అశ్వములకా అని- 

అ ” లా — 

ప్రభు) తాక = సూర్యుడు (చళువు) దాడ£౯ - ఒనరిచెక; (ఊభయ్మతే సమానము) 

కావున ఒంటిపెక కా ఒంటరిగా బయటక - ఉండక = ఆకాశమున నుండక; 

మిన్ను బయలు? ఆం. భా, 1-69 (ఇంటి చెలుపలనుండక్క అని (ప్రభు పొమ్మని = 

బాటునకు - పొమ్మని, చేగుక - తెల్పవచ్చినగతిన్ = చం దునికి సమాచారము 

శేలుపవచ్చిన విధముగా) 1 వేగుంజుక్క = వేకువచుక్క (= శు క్రన తత్రము) 

ఫ్టూడిచేళ = ఉఆదయించెను (“వేగుచుక్క కావువెనే “వేగు? "తెలుప వచ్చినదని 

సారస్యము-) రాజును = చందుడుగూ డా, (పరాజితుడ్రెన రాజున్ను - అనిఅరాం) 

ఇ జో థి 

పశ్చిమాదికిక చనెక ౫ పడనుటికొండ చాటుకు పోయెను = [కుంకెను, (పరాజిత 

ప్రభువు పడనుటికొండ వెనుక తలదాచుకొ నెను అని అర్ధారి, 

“సపవమానజవాశళ్వము ర్స? ఫ్రా. ము, పా.; “తా నున సమ (పజవాశ్వము 

శేర్చి' తంజ, తౌ. ఖా, 

5 శా పా, “ఓటమిన్” (“అపజయము చేత _ (అపజితుండ వైయనుట)] 

అని ఫూ, ట్రీ 

'అపజయముచేత బయటనుండక పొమ్ము అనుటలో అర్థము లేదు, ఓటమికి 

అని మద, తౌ. బా. 

ఉ శా, పొ “వేగుచుక్క. “వేగుజుక్కు.” సాధురూపము. 

(చూ, స్ట ర 

క పూఠలాంంఎ సోషపుండు ఫూ. ము, 

ణా ఫూ, టీ.“ చేసచుక్కా = శుక్రుడు,’ ఉని మాత్ర మే, 
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“నూర్యుడు సంధ్యను హరించుటకు అరుణుని నియోగించి, తాను నీపెకి దాడి 

వెడలి మహారయమున వచ్చుచున్నాడు. నీ విట్లాంటరిగా బయటనుంటివా ఆపద 

వచ్చును, ఎక్కడ నేని తలదాచుకో పొమ్ము అని చంద్రునికి వార్త తేలుపవచచ్చిన 

వ్ . నన . బంటువలె వేగుచుక్క పొడిచెను. ఆవ్నార్హను వినియే కాబోలు నన్నట్లు -చందుడు 

పడమటికొండ చాటుకుపోయెను అని తా, 

జేశరైన యొక యినుడ్యు ఆతడు ఉదయగిరి నండచేసికొని విజృంభించి యుద 

యాత్రకు వెడలుట్క ఆ సంగతిని -వేశులవాడొకడు పరాజితు.డైన శాజుకుతెలుపుటి, 

అంతట పరాబజితుడు పడమటి కొండచాటున దాగుట్క అనుకథ ఆనుహంగికము. 

ఈకల్పనము గె, హరిశ్చందలో ఇంచుకగా చేయబడి యున్నది. 

“పదపడి యుడురాజుపై దిన నాథుం 

డదెవచ్చె ననిచెప్ప నరుదెంచు ్రీత్రి 

-వేగువాండును బోలె వేగురు(జుక్కు_ 

బాగుగా బొడిచినం బలపలవేగా” (పుట. 27) 

మ. ఇను. డన్రాము(డు చును సారసవనం వీజేర్చలాం జొచ్చి మిం 

చినసంధ్యారుచి ర కృథారలు శువర్ణి ం౦పంగ వింటం గరం 

బను వంద న్ని గిడించుచో సమయవాయన్యా స్త్ర ముద్వ్భృ త్తి *వె 

ష్క్మా-న మారీచనిశాచరుం డన మృగాంకుం డంబురారిం బడెన్, 

ఈ పద్యమున చంద్రా సమయము మారీచ. సమ్మ దపొతముగా వర్షింపబడు 

చున్నది. 

క, ఇనుండు అకరాముండు = నూర్యుడను శ్రీరాముడ్కు (పేమకొా = 

ప్రీతితో సార = (శ్రేష్టమైన సవనంబుకొ = (విశ్వామిత్రుని) యజ్ఞమును, 

ఈడేర్చంగాక చొచ్చి = నెరవేర్పు బూనుకొని (సారస _ వనంబుక్ = కమలసమూ 

హమును (వనం - A cluster, group, a quantity of lotuses’ ఆపే 

ఈ డేర్చంగాకా చొచ్చి = వృద్ధిపొందింప బూనుకొన్సి అని సూర్య మించిన ఇ 

ఎర జా, పొ “నెకొొ_నసి 

చెకొ-నుటయనగా స్టీరముగా ఒకచోట పాదుకొని యుండుట, అ(శ్ర్రుము 

వింటియందు పాదుకొని యున్నచో తక్కిన కథయంతయు నబదమగును, కావున 

అపాఠము తప్పు. *“వెనొ-ని అని తంజ పా, ఖ 



Ca 
> 
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ఆతిశయించిన, ఫ్రీ నంధ్యారుచి ర క్షథారలు = సంధ్యా కాంతివంటి కాంతిగల ఎట్జని 

నెత్తురు ధారలు, (ప్రవర్షింపంగక. = మిక్కిలిగా కురియగా; - ఆకాశమునుండి యై 

జేదకలమోద ఎజ్లని రక్తము. కోరియగ్యా అన్నమాట. = (మించిన 'సంధ్యారుది = 

ప్రాతఃశాంతియొక్క, రక్త కభారలు = ఎట్రని రేఖలు, (పవర్ణి ౦పంగన్ = వరియవారగా, 

తూర్పుదిక్కున ఆఅరుకా కాంతులు (ప్రసరింపణా అని సూర్య ఎ 1 సమయక = ఆ కాళ 

మునుండి కురియు ర క్షథారలు శమించుటకుు ౫ వాయవ్యా(స్ర్రమయు = వొయు 

చేవతశాక మెన చాొణమున్కు [1 కరంబు - అనువందన్ = "దక్కగా పవింటక == 

$ ఫూ, టీ, “సంధ్యా కాలమునకు సంబంధ మైన యొజ్ఞని "కాంతులు, 

(నెక్తురువానలనియును.”) 
జ్ 

(ర కథారి లనగా '*ఎటని రేఖలు? గాని “ఎణుని కాంతులు) కాను, “సంధ్యా 
వాతి జు 6వ 

కుది) కబమును కవి (ప్రయోగించిన విధమునగల రుచి ఫూ. టీ, కర్తల కంతుపట్ట లేదు, 
ద = 

+ వూ టీ. “సమయకా = నళింపంచేయుటకు 

సమయుట యనగా 'నించుటి గాని *నళింపంచేయుట) కాదు. “*నమసెనె 

కారచేళ్ళరుని సంపద యంచు విపజ్ఞమూ ర్తి రియె, (ద్రోణ. 1—28) 

ఫు స్రా. టీ “వాయవ్యా.స్త్రము = వాయవ్యా.స్ర్రమను బాణము,’ వాయ 

వ్యా న్ర్రమనగా వాయవ్యమయిన అ(స్ర్రుముగాని 6వాయవ్యా న్ర్రమను బాణము” కాదు, 

అ(న్ర్రుమన్నను - చాణమన్నను - ఒక్కరు, కావున 'అశ్ర్రమను బాణ) మనుట 

తగదు. (వాయవ్యా(స్ర్రము? అనునది యొక చాణముయొక్క పేరుకాదు. “వాయవ్య- 

Relating to the wind, aerial.’ (ఆప్టి-) 

6ఆగ్నీయా(న్త్రుము - a fiery ₹62901, a weapou having the power 

of fire. నాగా(న్ర్రుయు - AseErpant weapon; having a snaky power” 

యవ్య = వాయు'సంబంధమెన = వాయు దేవతాః మెన్స అ(న్ర్రము = బాణము 
a. రి 

అని సరియెన యర్థము. 

1 సూ టీ “భనుస్సునందు ౬ కరంబు = హస్తమును నిగిడించుచో. 

ధనుస్పునందు (నిగిడింపి వలసినది అ(త్ర్రము గాని వా స్తముకాదు. (పాచీన 

కావ్యము ల౦దు “నిగిడించు ధాతువు “బాణమును ప్రయోగించు” & అను ఆర్థమున రూము, 

(నిగుడించుట - గౌం discharge, shoot, cast, emit -" (బోను) 

(1) వ. “అని పలికి యార్చియమ్ములు నిగిడీంచుచుి. (ద్రోణ, 2-49.) 

(2) రీ “సాత్యకి డిభకుపై సాయకదశళశకంబ్బు నిగిడింప.) (ఈ. హరి, 4250) 
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వింటియంద్సు. నిగిడించుచోకా = సంధించి (ప్రయోగింపగ్యా. (అఆయ్మన్ర్రము) ఉద్భృ 

ge - వెనొ్ళనన్ = మహా వేగముతో వంబడీంప గా (ఆ వేగముకు) మారీచ నిశా 

చరుడు = మారీచరాటీబుడు అనన్ ౬ అనువాడు, శీ మృగాంకుండు = మళ 

చేవము. కలవాడు. _(=ఒకప్పుడు మృగరూపి యొనవాడును, మారీచ నామ కోడున 

అయిన నిశాచరుడుు అంబురాళికా పడెన్ = సముద్రములో పడిపోయెను. (వింటన్ = 

ఆకాశమునందు కరంబు డా కిరణము(ల్ఫ్రు ఆనువ౦దన్ = చకుగా (= సమగ్రముగా) 

నిగిడించుచోన్ =వ్యాపీింప జేయగా * సమయ వాయవ్యా(స్త్రము = తన అస్తమయ 

సమయమ నెడి వాయవ్యా(న్ర్రము ఉద్వ్బృత్తిక - వెన్కొ_నన్స్ త్మీవముగా. వెంబ 

డింపగా మారీచనిశాచరుందు - ఆనకా = పూర్వము వాయవ్యాస్త్రుపు దెబ్బకు సము 

(దమునపడిన మారీచుడో అన్నట్లు) మృశగాంకుండు = చంద్రుడు అంబు రాశికా 

పడెన్ = పడమట అ స్తమించెను. 

“రాముడు వి శ్వామితయాగము ర&ీ 6పబూసుకొనియుండ గా మాదివాదులు 

యజ చేదీకలమోిద ర కనరము క్రరిపి చిం, ఆ యకృత్యము శమించుటకు రాముడు 
a అవీ టె 

మారిచునిమిొద వాయచ్యా(స్త్రమును (పమోగించెను. ఆ గాలిదెబ్బకు కొట్టుకొని 

పోయి వాడు సముద్రమున పడెను అని రామకథ, 

మారీచుడు సముదమున పజెననుటకు.___ 

“మారీచ నీదముతి రాహావమారచయ్య 

క్షీ పంత తేన రఘునాయక సాయ కేన 

మభ్యేపయోనిధి భయేన నిమగ్నామూా ర్తి 

శ్వేవం వుపోవు జలమానువ నిక్విశేపమ్” (చంవ్రూ, రామా.) 

$ పూ. టీ. మృగాంకు(డు = చదుడు,? 

రాొమపరమయిన అర్హమునను “చంద్రుడే?” 'సమ్ముద్రమున పడినట్టు చెప్పుట 
థి య 

సరి కాదు, 

ఈ పూ, టీ “సమయ = డదయ-కాలమందలి, వాయవ్యాస్త్రైము = బెణుము 

వంటి వాయువును. . 

'వాయవ్యమనగా వాయు'సంబంధమెనది గాని వాయువు కాదు గనుక “బాణము 

వంటి వాయువు అను టీక తప్పు. ఆది యట్టుండ గా లం “సూర్యుడు వాయువును 

అర Pe న క్షీ (పకాశింపంజేయంగా నే చందు డస్తమించెను” అన్నారు ఫూ. టి. కర్తలు, 

నూర్యుడు వాయువును (పకాశింపజేయు గా 4 వాయువు (పకాశించునా + 

(ప్రకాళేమునకు కొట్టుకొనిపోయి చంద్రుడు సముదములోపడునా? ఇవి యేటి వాతలు! 



౨] చందా స్తమయము రం 

విశ్వామ్మితయానమునాటికి మారీచుడు (మాయా) మృగవేపధారి కాకపోయి 

నను “మృ-గాంకుడు గా చెప్పుట తప్వునాదు, అట కల్పనలు కావ్యములలో ఎన్నో 

యున్న వి. మనుచరిత్రలో వరూధిని “గాండీవము సీచేతిది పాండవునిం జేరయుట్టి (బదికి 

తిమి అని చంద్రు ని దూరినది. మరి వరూధిని నాటికి పొండవులకథ (పవృత్తమె 

యుంజెనా * గ్ర 

(పక్చతీము - సూర్యుడు సారస వనములను వర్ధిన్ల అజేయుటకు అరుణ నేఖలతో 

బయలుదేరి తన కిరణముల నాకాశమున (ప్రసరింప జేసెను... అది చందునికి అస్తమయ 

సమయ మగుటచేత _ సమయమను వాయచ్యా(న్ర్రముచేత హతుడే చంద్రుడు పూర్ణము 

మారీచునివలె - సమ్ముదమున పడిపోయెన్సు అనునది సూర్యపరమయిన కథ, సూర్యు 

డుదయించెనుు చందు డ _స్తమిం'చేను, అని సారాంశము, 

4 చందద్రాస్త సమయము 4-- 

గ్, ద్విజకులమ్ముులకూంతలు దె డెసల నెగసి 

నింశి సర్దణ తేజముల్ పంకజాత 

మటు విజ్బం ఖం చెం గువలయం బభ్రైటు వో 

నట్టు లగుం గా య రాజకం బెనయెడల, ౧౮౮ 

ఈ పద్యమున చంద్రా స్థముయమునకును. - అ రాజక బేశదళకును అభేదాధ్యవ 

సాయము, = 

టీక, ద్వాజకులమ్ములకూ (తేలు = అెసేకజూతిపకుల కలకలా రొవములు 

(ఛాహ్మణసమూహములు పెట్ట "పెట్లు మొరలు అని చేశఫరము) దెనలక - ఎగసెక = 

ఎల్లయెడలను అతిశయించెను? సత్ + గణలేజముల్ = నటీ(త్రముల కాంతులు, 

(భచాన్యాంతు సతి త్రీస్యా న్న, డ్రథ్లు నపుంసక మ్.” అమరేేపము.) _ 'సత్చురు 

సులయొక్క_ (ప్రభావములు = (అని దేశ.) ఇంకక = త్యపోయిను; పంక జాతేము = 

య ళా గ్గ TY: సా (౯ జా mw పా దం 'స యా ల ఫూ, టి “ద్విజకులమ్ముల కూ తేలు (బారాణ మూసాముల "నిద 

'సొఠములుి 

అరాజక మై దేశ మల్లకల్లోల మై యుండు సమయమున - (వాహ్మైలుల "నేదు 

పాఠములు ఎస గ్ర ననులు “"లోకవిరుద్ధపు (ప్రసంగము. చేదపారఠములను వాడ్డ ణుల 

కూతి లని “వేదం? వారు సెలవిచ్చుటు ఇఫఘాోర మైన (ప్రమాదము, కళూ6త = యనంగా 

"మొర ఆ ర్హధ్వని వేదపాఠము కాదు, 
” జాలి 

గ, 6 మొట్తియన మొల యనంగ వాపోంక యనం 

గనూమినాం గూంత నాగ నాకోళమొప్వు (ఆం భా, 1.115.) 

40 



5౧౬ సారంగధర చరితము [ఆ 

8 చీశటికానకా = కాన (అడవి) వంటి దట్టమయిన చీకటిని సీలుగాక్ 

అలంచు = రూపము లేకుండా ధ్వంసము జేయు (ఈయర్ధమున 'వనీఖుగానించు? జ్ఞాత్తీ 

యము -) విఫావసుండు = సూర్యుడు. 

విభావసుడు = అన్ని (నూర్యవహ్నీ విభావనూ? అమ కావుననే 

(చీకటి) కానక = అడవిన్సి నీటు గాక = భస్మముగ్యా అలందక్ = ధ్వంసము 

చేయళలగి నాడని సారస్యము, 

అట్టి, పతంగుండు = సూర్యుడు, (ప్రాజ్ముఖంబునక = తూర్పుదిక్కున కన 

నయ్యెక = చూపకును. 

8 పూ, టీ “వశటులు = అంధ కారములను (ఆజ్ఞానములను) నీరుగా 

నలం = నీళ్ళు అగువట్టుగా (శ్రమ పెట్టు, విభావసు(డు = సూర్యుండు (జ్ఞానియు:)' 

“అజ్ఞా నాంధ కారము? అని అజ్ఞాన నమును చీకటిగా రూపించుట కలదుగాని 

(వటి అను పదానికి “అంధ కారి మను నర్థము లేదు. (వి ఫావసు) శ్రబ్దయునకో “జ్ఞాని! 

యను అరముకూడా నా కెక్కడను కనబడోలేదు. సూర్యడు అంధ కారమును గాని, 
థి 

జాని అజానమునుగాని “నీళ్ళు అగునట్లుగా (శ్రమ "పెట్టుదు] రనుట అర్ధము లేనిమాట, 
షన 
ఈాపడంతు రనుట యు చికము. ఆయర్థమునిచ్చు బాతీయము “నీటుగావించు? = 

వీఅు గానలయచు, (“నేరు "కాదు (నీజిం),) 

ద్వి [కూ రాళల్మి య ర జ. an 

నీరాస్హ మును నిన్ను నీజుగావి౦ం 8 (గ జారి, ర +) 

ఆ, వె, * మాజుకొన్నవారి నీజు సేయుము, (ప్రజ 

నరసి మనుఫు థరణి సురులం (బోవు. (శాంతి, 1-80.) 

-ఏకటికాన నీటుగా నలంచు విఫావసుండు' అని సరిర్హా న పాఠము. విఫెవ 

సుడు = అస్సి కావున, కానను నీటు = భస్మము కావించుట 'చప్పబడినది. -ఏ్క 

టిని కానళను నూర్యని విభావసుడుగను చెప్పిన ప్రాచీన రచనలును ఊన్న వి. 

సీ, “శ్రీమించు పద్మినీ భామామణి కినుండు 

నిరత సంసార వార్నిధికి దరణ్శి 

(తిజగతీ సజ్జనశేణికి మిత్రుండు 

బహుతేమోవనికి విఫావసుండుం (కావ్యా, సం. 1-29.) 



౨] ఏ౧౭ 

_+ రాజు రాజధానికేగుట + 

వ, అయ్యుడం + గాలోచితకృత్యంబుల నిర్వర్తించి సమస్త 

చమూసనూహ సమేతుం 2 నరపాలపురుహూతుండు గదలి నిజరాజ 

ఛానిం కేరం జనుదెంచి నగరు ప్ర వేశించుసమయంబున. ౧౯౦ 

టీక. కాలో-చితకృత్యంబులక = ఉదయకొాలమున కావింపదగిన పను 

స్స్, శృంగారము ! లెసంగు బంగారపు మెలుంగు. 

బోండ్డు కురుంజులవై గొండ్లి సలుపం 

2 బణ్వ్యాంగణములందుం బుణ్వాాంగ నల్ గృందు 

గా సారె ముత్యాలసేస చలం, 

జెలరేంగి మణిసాధముల మూంగి యవరోధ 

కామినుల్ సోరణగండ్రయ జూడ, 

వాద్య ఘోవణముల హృద్య భాషణముల 

వందిమాగధులు ఇెల్వంది పొగడ, 

గీ, గడలపెౌజలరొద లిరుగడలం చెల 

దొరల నందణ మన్ననల్ దొరల ననిచి 

వడి నిగుడం బెజి. గొల్వు చావడిని డి 
యరిగె న తటి మహిభ ర్త యరిగ లెత్త. ౧౫౧ 

రాక 

సా రా౦,. == { “కాల్యకృత్యంబుల' 

మ కా, పూ "లెసంగి (“లెసంగుి పూ. ము; తంజ (పతులన్నింటిలోను) 

(“లనంగు _ మెలుంగు' అని అంత్యని యమము, ద నియమము నాలుగు 

పొదములందును కనబడుచున్నది. కాబట్టి “లెసంగి అను పాఠముతప్పు, 

2 శా, పొ “ఫుణ్యాంగణములందు. (ఇది వూ. ము, పాఠము వావిళ్ళ 

వారును ఈపొఠముే (గహీంచినారు. “పణ్యాంగణములందు అని సౌధుపాఠము 

తంజ, (పతిలోడాన్నది. అంగణ ములలో పుణ్య మేమి * పాపమేంమి 4 పణ్య - పుణ్య- 

అని అను(పొసము, నాలుగుపషపాదములలోను కలదు, 



త3ెంరా. సారంగధర చరితము (ఆ, 

టీక్ష, == శృంగారము లెసంగు = విలాసములుగల బంగా... బోండ్లు a 

బంగారు నన్నె ల పడతులు, * కురు(జుల పైక = = ఆటమంచెలమోద, గొండి సలుపక్షా a 

నృత్యము చేయుచుండగా; పణ్య్యాంగణములందువ అంగడి (ప దేశములయందు, పుణ్యాంగ 

నల్ = మ్యుత్నైదువలు, కందుగా = గుంపులుగా. జేరి ముత్యాల సేసదర్లక్ = ముత్య 

ములెనే అజీళఠలుగా చల్లుచుండ గా; అవరోధకామినుల్ = ఆంత [పుర స్రీలు; మళ్లి 

సొాధములజా, మూగి = (కమ్ముకొని నోరణ ండ్లకా = నవా తీములనుండి, చూడకా, 

వందివూగధులు = వందులు - మాగధులు - అనబడు బట్టువారడ్రు - వాద్యఘోేపణ 

ములక = వాద్యశేబ్దములచ్లేశను, హృద్య = “మనోహరములయిన, భాహణములచేతన్సు 

పొగడగా; గడలపౌ(జుల రొదలు - ఈ కొదండుల కలకలధ్వనులు, ఇరుగడలకా _ 

చెలగకా వడినిగుడకా = వడిగా, తేజికాడ్యి = గుజ్దమును దిగి అరిగాలెత్తకా = 
——_—_—_ 

ఈ* వ్రా. టీ. కురు(జులడెకా = కోటకొ మ్ములమోంద.! 

“కురుజు? అనగా కోలాటము వేయుటకును - వారాంగన లాడుటకును ఎతు గా 

నిర్మింప బడు మంచె గాని కోటకొమ్ము కాదు “ోకురుడజు నా స్టిరరథనగు? 

(ఆం. భా. ప), 

వ, “ఎడ నెడంబన్నిన యపరంజి కురుంజుల_పై రంజిలుచు, మృదం* ధిపొధిమి 

ఛ్వానంబులకు నాడు యం[త్రపాలి కా సముదయంబు,? (వసు, 6_9). 

(అప... జులవైక = "మేలిమి బం7గారు చప్పరములమోి:ది అని వ్యాఖ్య. 

'కేటకొమ్మనగా కోట బురుజుమో ది చేపట్టు గోడా నడమెడముగా అలం 

కారము కొరకు కుడి చిన్న శిఖరము = కపిథీర్ణము (= ‘The upper part 

(coping) of a wall’, అపి.) 

చ జలజపరాగశాగరస 'సంగతమా పరిఖా జలంబులో 

పలం (బ్రతిబించితంబులగు బంగరుకోటకుం బెట్టినట్టి 8 
మ్యల చెలువంబునం బురిరమారమణీమణి యొప్ప్వు రావియా 

కుల మొలనూలు వెక్రైననం గోరి కనుంగొను చారు మెచ్చంగన్ 

(పాండు. 1-10. 

చ. * రాజగృవాకల్పన కర్ణిక గాయ, గంధ సీం 

ధురములు తేంటుతై "మొరయు “దోరపుం గొమ్మలు టఉకులట్లుగా 

ధరయను కొల్నిలో మొలచు తౌమరవూవనం నోట మోటగుకా.? 

(బాండు. 1-108.) 

కావున ఆటక ర్తౌలు _ ఆకొ టకొమ్మల వై కెక్కి. అఆడిరనుట హా స్యాస్పదము, 



౨] రాజు రాజభధానికేగుట 3౧౫౯” 

పరిజనులు బిరుదు చిప్నాములయిన గుర డని ధ్య్యజములు పటగా, మహిళర ౨ అరి 
గడ్డ = అంత:ంపురములోనికి పోయొ నుం 

గీ, అటుల నంతఈపురంబున కరిగి విభుండు 
కొలునుసింగార మెడలించి కొందు నుడి 

జ అల గంపుంగుంభ స్తనుల జలకంబు. బట్టుం 
డనుచు నానతి యూ నంత నతిరయమున, ౧న 

టీక, ఉడిగంపు కుంభ స్ప 'సనులకొ = దాసీజనమును జలకంబు పట్టుండు = 

నీళ్లు తోడండి, అనుచు. - (నీళ్లు 'తోడవలసిన వాండ్లు “గావున కుంభ స సనులుగా ఉం 

డుట ఊచితవుని క నిహృదయము, న 

సీ, రమణి నిల్సె మనోహారవుణి పీఠ యమొకర్వు 
తల యంభశకు నసీలకుంతల యొకరు 

అటకలి యిజె క లెస్స యట కలికి యొకర్తు 

* జలజగంధి రమొకర్తు జలక మాళశ్చాం 

తడి యొత్తె నొకగాపు త్తడిబొమ్న నృపతికిం 
$ వెలు వొచలువ లివ్చాం జెలువ యొకతె 

నీక జుకై విరు లోకా సికతామయనితంబ 

వెలందిక స్తురి నొక్క నెలంది యలందె 

గీ. భూప మొునరింఇ నొక్క-విధూప మాస్య 
తిలక మొనంూాచ్చె ఛామినీతిలక ముక తె 

= మించుందొడవు దొడిగనౌకమించు(బోేణి 

భోజనము వ్యు నొక యంభోజనయన, ౧౯వ 
టీక వీలక్రోంతల = సల్లని కురులు కొలది అటకలియిజెడొ = వీకాయనీరు 

చల్లెను. (“అటకలి = అభ్యంగన తెలహాగక్ట (దవ్యము” _ (బౌన్సు జలకమారిబెకొ ౫౫ గు కాం 

జలకమాడించెను, (“ఆడు+ అను (కియకో (పేగసణరూపము ఎ 'టితచు” _ ) ప్ర తడి 
ఆటీ 

బొమ్మ = బంగారు బొమ్మువంటి యింతి చెబును - జి వలువలు = అందమయిన 

1 బాశాం.. “జలకమా82 నొక్కా జ లజగంధి) 

$ పాఠాం,. చెలువ న చలువొక చలువ యొుసంి (కే. ర. చూ “చలువ” 

2 కా, పొ “మీంచుందొడనవులు దొడి"౫ను = మించుంబోట్లో? 



ద్రేంం సారంగధర చరితము (ఆ, 

టీక, అరుబెంచి = లోనికిపోయి్యి అలిగియుండెడి _- అరుదు + ఎంచి = 

తన (వియురాలు కోపముచేత వూనియున్న (కొ త్తతీరునుచూచి, శీ మదక, 

నితాకుండై = షృిభాంతుడ, (కలవరపోయి య అన్నమాట) తహాతహాతోకా = తత్తర 

పాటుతో, దరియంగకొ - అరిగి = సమిపమునకుపోయి, శాతోదరియంగంబు = 

(పలుచని కడుపు కలదైన) ఆచి తాంగి శరీరమును కాంచి దయ దయివాజకొ = 

కనికరము అతిశయింపగాః 

గ, హంసతూలికాతల్స మం తల్పమే ల 

తొంగి, కడం దోచి ేలం బడంగ నేల * 

వెలగఅవుసేయు * కౌశేయములు గలుగ 

నూనమెనట్టి మైల మై నూననేల + ౧౯౯ 

శ్థివూ. టీ. 'మవీకా = మనసునందు, వితాకుండై = ని క్చేప్పితుం డై. 

'నిశ్చేప్రితు డగునది మనసునందు. కౌదు. వింత విషయమును అదాటున 

చూచినపుడు మనసుకు కలుగునది విభాంతి; తన్మూలమున శరీరమునకు కలుగునదీ 

నిక్చేష్టతే. ఆం౧దు క్రీ క్రింది భాగవత పంక లే (ప్రమాణము. 

“మ, మహోత్చలగంధిక, మృగరాజ మధ్యంగని వి ఖాంతాత్ములె రందజుకా, 

వ. మటియు నయ్యింతి దరహాస లజ్ఞావలోక నంబు లం జిత్తంబు 'లేమట్సి భేర్యంబులు 

దిగచనాడీ, గాంఫీక్యంబులు విడిచి గ"రవంబులు మజచ్చి చేవ్టలుమాని.” (101747, 

ఈ కా, పాం “వెలచేలములుి (“వెల = వెల్ల వడ తెల్లని, చేలములు = 

వరలు అని ఫూ, టీ 

“వెల్లి క “వెలు రూపొంతేకము. వెల విశేషణ మెనప్పుడు “వెలి” అను 

రూపమును పొందును. ఊ,. = వెలిగొర్వు వెలిగి; వెలిమావు. (తెల్సి ల్సి పులి, 

అను వీశేపణముల తత్ట్వేమును ఇట్రిదే,. తెలికొండ; చలి గాలి; ఫులిమజ్జిన.) కావున 

*“వెలచేలము అనుట తీపు. ఆది యొప్పెనచో, చెలగొర్కు వెలగిడ్డి, "వెలమావు, తెల 

కొండ చలశాలి, ఫులమజ్జిన, అను అనిస్ట రూపములు పుట్టనల సీ వచ్చును, 

“వెల మిగులజేయు కౌ శేయములు అని ఫూ, ము, “నెలగణఅవుసేయు కొశేయి 

-ఛంజ, పొ, 



౨.) చి తాంగీ సాంత్వనము 3౨3 

శ... లతాంగీ, $ హంనతూలి కాతల్బము = హంసయీకల దూదిపొనుపు, 

అంత్ర = అల్పమే = అంత నిరసింపదగినచా * కడంద్రోచి = దానిని దూరముగా 

త్యజించి, ఛేలకొ = పడంగనేల = కఠినమెన నెలమూోద పండుకొనుటకు కారణ 

శుమి * ((పడు = శయనించు” శ, ర వెలళా కఅవుచేయు = వెలలేని కాశేయ 

ములు'కలుగ6గక = పట్టుచీరెలుండగా, టోన్నమెన టి మలక్ ఆ చాలీచాలని మాసిన 

గుడ్డను (' 'పీసనన్యూనావూనగత్తైని అమ.) మైక్ = "దేహమును ఊనెనీల వాచుట్టు 

కొనుటకు కారణమేమి * 

వాంసతూలి కాతల్పలటీ ణము. _ (పారిజాత పరిమళోోల్లా సమునుండి. ఎ) 

“మరాళ జఠరోదూూలెః మృదుభిః ప్ంఛ  గుళ్ళవైః 

నతన చర్మణానష్ధెః శయ్యాసాంసో మహీథ్థజాక్. 

 నానివానాననోనా 

థి ఫూ: ట్రీ__ (= జి ల్లేడుదూదిశయ్య.) 

సాంసతూలిక యనగా పహాంసయీక గాని జిలేడుదూది కాదు. నూల 
థి 

దృష్టులు కొందరు జిల్తేడుదూది పరుపు నేకాదు, బూరుగదూోది పరుపునుగూడా హంస 

తూలినాతల్పమనుట "లదు. అందువల్ల న (బౌనుదొర యిట్లు (వాసిచాడు. 

“హంసతూలికా తేల్బము - A swan’s down bed or couch. Some 

say a bed stuffed with the wool of the జిల్లేడు 51410, or of the (కాల్మలి 

or బూరుగు) silk cotton tree, హంసరెక్కు_ల పరుపు. బూరుగదూది పరుపనిన్ని 

అంటారు.” 

త తయు "నెరిగిన పండితు లెవరును (జిలేడుదూడి? అనలేదు. “హాంసశెక్కల 
చీ ౧ 

దూది' అనియే అన్నారు. కొన్ని యుదాహరణములు;-- 

(ఏ) *వాంసతూలం-తూలప The soft feathers or down of a goose’ 

(ఆపి 9 

(2) “రత్నఖచిత హామపర్యంకే హంసతూల గర్భశయన మానీయతరుణీం (దళ. 

దరితమ్, స్రప్సో--) “పహాంసతూలాో గ న్ఫేయస్య తత్) (వ్యాఖ్య) 

(8) “హా సవాంసతూల్ర గర్భకోమల కీయ్యాపథానశాలిని కుసునులవ చ్చుగిత పర్య చే 

పర్యంకత లే." (అపహారవర్మచరి శ్ర) “హంసతూల? పత్మీప పమ్మాణి 3 గ రేయ'స్య ఏవంవిథా 

శయ్యా. (వ్యాఖ్య.) 

(£) “హూంసతూలికాతల్ప మనంగా హంసల యొడలి పైనున్న చిన్నని యీ౭కెలను 

దెచ్చి యీనెలుతీసి (పత్తికి బదులుగా నుపయోగించి కూర్చిన లేపు? (రాయలనాటి 

రసికత.) 



చెల సారంగధర చరిత్రము (6, 

వసంతే వాంసశయాా్యా భోగా ర్త ము'లెన తల్పము లేడు విధములు, 

హాంసపింఛమయి క్యాచీ చ్భాల్మలీ తూలజాపరా 

కార్చాస రచితా చాన్యా కేసరై రితరాకృ త 

పల్లె 8 కల్సితా కాచి త్మా-చిత్కు_ సుమ నిర్మిత 

హానీయఫ్రూారితా కాచి చృయై్యవం సప్పధా స్మృతా. 

త త్వ్వరత్నా కరము. 

కాబటి, 
a) 

(ర్) రీ “సరిబేని మంచి గుజ్జరి చేశపట్టయు( 

బజెన రాయంచ గుల పబుపు.? (డా, రా, 6.100) 

(6) గ్కీ “చలువచప్పరకో ళ్ళమంచంబులోన 

నంచ చెక్కు_ల సెజ్జ మై. — (రాధికా ల్లి ఆ 

(7) వ. “కాంచననుంచంబున నంచదూది పజపుం బజపీంచి. (సంజీ, దళ 

(6) “అంచగలులపాన్చు = హాంసతూలి కాతల్పము,” (నూ, ని 

“జిల్లేడు చెట్టుకు “అర్కంి అని పేరు “అర్క కు *హాంసి పర్యాయము; 

హాంసతూలిక = అర్క_తూలిక = జిల్లేడుదూది” అని యొక పిడివాదము, 
వాదసనరణి బాగానే యున్నది. కాని *అర్కతూలికాతల్బ మను వ్యవహార ము౦డీన 

గదా తత్పర్యాయముగా యున్న తూలికా - విరోచనతూలికా - కల్పము లేర్పడుట ! 

మరియ౦చేని “'అర్క_తూలి కా తల్పముి కలదా ! 

హాంసపర్యాయమయిన మరాళ శబముతో పాన్చును చెప్పు వాడుక కలదు! == 
౧ 

వినను, 

చ, “ఆమలని వాత పాధము లయందు మనోజ్ఞ మరాళీతూల త 

ల్పములశయించి.) (ఫె, ఆరణ్య, ర్. 829.) 

“తారాశారద నీరజామర ధునీభా రాజసౌధో పరి 

స్యారాగారమ రాళతూలశయనద్వారా గదా రాన్వి తాః) (డాళీసవాస్రము) 

ఎట్లో (ద్రావిడస్థాణా యామ మార్గమున (శ్రమపడి జిల్లేడు దూదిశయ్యను సాధిం 

అది అత్యుష్ణ శనియు _ వాతరోగులు చికి త్సార్ధము వాడదగినబేగాన్సి సుకు 

మారులయిన భోగులు సుఖము కొరకు వాడదగినది కాదనియు -ెద్యులు చెప్పుదురు, 

అందువల్ల నే కాబోలు నది స ప్రవిధశయ్యులలో పరిగణికము కాకపోవుట. మరి యట్టి 

పనికిమాలిన పరుపును వూ, టీ. కరలు మహాశాజయిన రాజన రేంద్రుని (పీయురాలును 
ఫరమ సుకుమారియునగు చిత్రాంగి పడకమిద (ప్రవేళపెట్టుట మంచిపనియగు నా? 



౨] చితాంగీ సాంత్వనము ర౨౫ 

డ్, కప్వురపు౯ విజెంబు కుతుశంబున. జేయ వ బేల? వాసనల్ 

చిప్పిలు కుంరుమంబు మయి లేప మునర్ప వ దేమి? చీశటుల్ 

గచ్పెడుకీలుకొ ప్పాజపుగా సవరింప వ 'ేటి? కప్పు వో 

యొుప్పులకుప్ప నీ వలిగియుండెడికారణ మేమి? తెల్పవే. ౨౦౦౧ 

టీక. వాసనల్ చిప్పిలుడాసువా సనలనుగుష్వుు-- లేపమొనర్పవు=ఫూసికొ నవు, 

వీ ఇం పెననసీపాట కెన గా దటంచునో 

యెలనాగ వీణ వాయింప వేల! 

సఏరీతి మూటాడ నేర దటంచునో 

కలకంఠి చిలుకతోం బలుక వేల? 

తళుకొత్తు సీదుచకు్ర(-ల6 బోల వంచునో 

గుకచాణి యద్ద ముల్ చూడ వేల? 

యొర యున్ పాలిండ్ర కుద్ది రా వంచునో 

యలి వేణి పూబంతు లంట వేల? 

గీ, కడు నొయారంబు లెన సీనడలకరణి 

నడువయగ నెటుంగ వంచునో నంటుతోడ 

నంచబోదల నడివీంచి పెంచ వేల 

మోద ముప్పొంగి చితాంగి మోహనాంగి! ౨౦౧ 
టీక, ఎన్క ఉద్ది = సాటి; నంటుతోడకా = స్నేహముతో. 

*ఆ. వె. పోతుటీయ శనం బొలయంగ రాదు నా 

యానం జేసి మందయాన ౫ నిన్ను; 
'నెవ్వ రెగ్టు చేని "రజిగింప వే ముది 

2 నలుక వలదు సీకు నలుక వలదు. ౨౦౨ 

*కామ్రీ గా రీ ఆటవెలదిని * తేటగీతి ఆన్నారు; (పమాదము, ఈ ప్రమాదము 

వారి కనివార్యము. (చూ. ఈ౮ పద్యము (క్రింద ఇంకోక్కొ_మాట,. ఫూ, ము, లో 

ఆ, చె) అనియేయున్నది. అది తప్పనుకొని వారు తే, గీ. గా దిద్ది నారు. 
1! 1 ఫూ, ము. పా. నీకి 

2 శా. పొ అకక ('అగుకు అ = భయమే? అని వూ. టీ 
భయమే (గాని వేరొకటి) వలదు? అనుటలో భొవమేమోి సారస్య మేమో? 

;అలుకవలదు? అనియే భ్రూ. ము, పా. 
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టీక. నిన్ను - పోతుటీ-౫ నను - పొలయంగరాదు క నీమీద మయో? 
యైనను వాలుటకు వీలులేదు. నా ఆనంజేసి = నాశాసనమంత తీ వ్రమయినది (అని 
భె మదిక్క అలుకక - వలదు = భయసడనక్కుర లేదు. అలుకవలదు = 

కోపమును పనిలేదు. 

నీ, తరుణి మహాప నాదం బని నీమాట 

మంతురుల్ శిరసా వహింతు రెపుడు, 

రమణ నాబాంధవరాజహాంసాలి సీ 

యడుగుల శేవేళ మడుగు లొత్తు, 

నండజవరయాన యవని నీపేరు 

క్పీనం బాజుపా మైనం బెగడి నిలుచుం 

గమలపాణి యొకింత గదిసి ని న్నొకనాండు 

నటునికి- చూడ బ్రహ్మయును వెజచు, 

గీ. నింత చన విచ్చి యరమర యింత "లేక 

నిన్ను నత్యాదరమున మన్నించ లేదె? 

మగువ, నేనన కున్న సీమన సెజబుగచె? 
నీకు నేమిటం గొద వయ్యె నేడు సెపుము, ౨౦౩ 

టీక. మంతురుల్ _ = మంతుల్కు నీమాట == నీయాజ్ఞానః, మహా పి సాదం 
బని = అదియొక గొప్ప అనుగ్రహమన్సి శిరసావహింతురు = మిక్కిలి వినయముతో 
"నెర వేర్తురు. (భగవత్ "సుహాద మైన పూలు మొదలగువానిని వలె శిరస్సున ధరింతురని 
చమత్కారము) 

బాంధవరాజహాంసాళి = బాంభవులయిన రాజ శృేష్టులసమాహము, నీఆడుగు 
లకు _ పుడుంగులాత్తుక == నీకు పొద సేవలు చేయును. (రాజహాంసలు  నీళమన 
సౌభాగ్యము నలవరించుకొనుటకు నీ అడుగుల నాశ)యించునని చమత్కారము.) 

(అడుగులకు గులా రు యన గా, స్లాష్థలయినవారు నడచునపుడు వారి 

అండజవరయాన వా హంసగమన్నా నీపేరు చెప్పినక్కా పాలు పా మైనకా 
పరుగెత్తుపామైనను - బెళడినిలుచుకొ = ఎెంతటివా 

_—_ 
—_ 

వొ'డైనను విభేయుైపోవును అనిఖా, 
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(అండజవరుడు - అననా ౧ రుత్మంతుడు కావున _ ఆపేరు చెప్పినంత"నే పాశిడిపాము 
నిల బడునని చమత్కారము, 

కవములపాణి = కమలములవంటి హస్తములు కలదానా, నిన్ను - (బహ్మయును 
నిక్కి చూడ వెజచును, ఇక సామాన్యులైన పరపురుషులమాట చెప్పవ లెనా? 
(నా శాసనమంత తీ వమని రాజు చెప్పీకొొనుట )'— కనులపాణి = లకీ; కావుననే 
(బ్రహ్మ భయపడును, = అని చమత్కారము. (లక్ష్మీని సమిపించుటకు (బ్రహ్మ 
కధికారములేదు. చూ. కశొన్రూర్థోదయమున తుంబురు సంగీత సభాభుట్లము, 

లీ కనులపాణియనుటక, = 

నిత్యంసా పద్మహస్తా నుమవసతునృ యే సర్వమాంగబ్యయుంక్తా!_ (శీనూ క్షమ, ) 

క, వలపు మది చెలియ * నూరే 
యలిగితొ? నినుం దక్క- వేత యతివలపొందుల్ 
కల నన నెజుంగ దీనికి 

తలిరుకా వీలుండే సాశ్షీ తామరసాశీ, ౨౧౦౧౦ 
టీక... వలపు మదికా తెలియకా = నీరొడ నాక్రణల నలఫును పరీకీంచుటక్షు, 

కారక = తమాసాక్సు అలిగితో? తలిరకా విల్లుండె = మన్మథుడ్చే సాక్షి, 
వీ తరుణి సననూలారుసరి యందు లేదని 

డగ్వటి పాము బ్యుంగవచ్చు, 

వనిత సిముఖకాంతి శన యెందు తే దని 
గెంటక ద్విజ రాజు నంటవచ్చు, 

నింతి నీకౌనుతో సీ జెందు లే దని 
యెదురుగా హారికిం జే యు _తృవచ్చు, 

1 నా పా, కూరకి (ఇవి సూ, ము, పాం 

“తెలియ నూరశి తంజ, (పతుల పాఠము ఈ పాఠమే మయూలమునకు సమో 

యm 

“అలు గారణ మేమి యల సూనుంబోణు 

లఅలలుగును వొెకనేళ నాత్ఫ్ నాయకుల 

వలబొ తిచూడ భబ్లాపంబునం దలంచి 
జట 

కలకంది నినుదక్కొ_ గలెసనేన నొండు 
Ly 

సెలంది పొందెఅుం బూవిలుతుండు సాత్షీ” (నవ, ఫు, లర 
గె 



ఏలా సారంగధర చరితము [ఆ 

నువిద సీకనుదోయిసవ తెందు లే దని 

ధాత్రి( దమ్ముల వైచి దాటవచ్చు, 

గీ. నతివ నీకనుబొమల క పతి యటంచు 

నెట్టి ధర్భంబు పై నాన యిడ వచ్చు, 

నిచ్చకము గాదు సుమ్ము "నేం డిది నిజమ్ము 

భద్రగ జయాన వలరాజుపాద మాన, ౨౮ 

టీ పాముంబట్టంగవచ్చుకా = పామును పట్టుకొని (ప్రమాణము. చేయ 

వచ్చును, (నూగారు సర్పమును పోలియున్నదన్సి భాం నూగారును సర్పముతో 

పోల్పుట కలదు. 

VY క “చేమంతి చెటు క్రిందను 

భామావుణి నిదురవోవ. బర్యద జాజకా 

రోమావలళి పొహమోయిని 

కామిని కుదమధ్యమందు గరుడుండాడెకి, (చాటు, రత్నా, పు పు. (0) 

గంటకి = తప్పక ది్టజరాజుక = (వాహ్మణ శేష్థుని = ఈ సమ (బ్రాహాణుని, అంట 

వచ్చుక్ = తాకి (ప్రమాణము చేయవచ్చును, (ముఖము - ద్విజరాజుత్రో = చంద్రునితో, 

సమానమని భా హారికిక _ ఎదురుగా - చేయె త్తవచ్చును = విస్థువు నెదుట 

నిలిచి చేయెత్తి (పమాణము చేయవచ్చును, (కౌను = నడుము సారితోక = సింహము 

(నడుము తో సమానమని భా ధ్యాతిక = భూమిమిద తమ్ములనువైచి = 

తోబుట్టువులను పడవేసి దాటవచ్చును = దాట్మిపమాణము చేయవచ్చును. పసి 

బిడ్డనుడాటి (ప్రమాణము శేయుటకలదు. (కనుదోయి, తమ్ములవంటివి = పద్మముల 

వంటివని భా, అ(ప్రతి = సాటిలేనిదని, ఎట్టిధర్మంబు వక = ఎటువంటి ధర్మ కార్యము 

మిద నెనను, అనయిడంగవచ్చుక = ఒట్టు పెట్టవచ్చును. (కనుబొమలు, ధర్మము = 

ధనుస్సువంటివని ఫాల ఇచ్చకముకాదు = ఇవి ముఖ పీతి మూటలుకావ్వు నిజమ్ము. 

వలరాజుపాదమాన = మన్మథుని పాదములతోడు. 

గ్, ఉప్ప నైనట్టిచ కౌరలప్ప లీ? 

చేయవగ గల యమృతంపుంజెలమ యెనయె! 

పుల్ల నుండెడి లేనెకరుళ్లు సరియె? 

వనిత కడు దియ్య నాసీదువా తెజకును, ౨౦౬ 
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టీక, కడుకు తియ్యనా నీదువా తెజుకును కా మిక్కిలి మధురమయిన 

నీయధరమునక్కు 1 ఉప్పనెనట్లి = (ఉఆప్పక +ఐనట్రి ఉప్పుటబేక ఏర్పడినట్టి, 

చక్కెరలప్పలు = పంచదారబిళ్ళలు (= మిశాయిదినుసు ఈడే = సమానమా? 

(కొవనుట,) పంచదారబిళ్ళల్కు ఉప్పిచేయుటజేత ఏర్పడునవి గావున కృ తిమము 
లనియు, ఇతర పదార్థముతో కేరియుండునవి కావున వూర్ణమభురములు కావనియు, 

అందువబన-'సహాజమును " సూర్హమధురమును ఆయిన అధరమునకు ఈడుకావనియు భావము. 

(“ఉప్పనగ్గ వనట్టి అను విభా గముజేత్స అవి డాప్పనిని = ఊప్పగానుండునవి అనియు 

అందువలన కడు. దియ్యనా వా తెజకు సమము కావనియు చమత్కారము) 

('ఉఆప్పుటి యనగా _ ఆవిరిపోకుండా ఉడికించుట. (శ, ర్య) వ “కీచక 

తండులంబుల౦ బిండిగొట్ట కొ(టంబోసీ “మపి? గొప్పలుగాంజేసి యావించిన కుడు 

ముల చానలు,+” కాఫ్ _ మహో హా- కి - 36.1 

చేదువగగల = చేదుటయను (శమతో /హొడీన, అమృతంపు చెలను = అమ 

కప్ప ఊటబావి వాతెజకుకా ఎనరె = సమానమా ? (కాదు చెలమలోని అమృ 

కము వేదుకొనినగాని రాదు. అధరములోని అమృతమును కొనుటకటి (శ్రమనుక్యర 

లేదు. కావున అమృతపు చెలమ అధరమునకు సరికాదని భావము, (అమృతమ్బు 

2 శేందువగ = శేదురుచి కలదనియు అందువలన - తియ్యనా వా తెజకు సాటి కాదనియు 

చమత్కారము, 

పుల్లనుం డెడ్ = (వుల్లక + ఊం డెడి) ప్రడకయందుండొడి, తేచె3 కరళ్ళు జా 

లేనెగడ్డలు (సెరలేనె; పుట్ల తేనె; పుడః తే సె అని తేనె మూడువిధములు, అందు 

వూ, టీ “ఉప్పైనట్టి = గొప్పు 

“జాప్పని అను పదమునకు గొప్ప అను అర్థము భాసలో లేదు, “దశ్కార 

లప్పలు వాతేజకు ఈడు కాకప్రోనుటకో కారణము గొొప్పదనమునుట అసంగతము* 

2 ఫూ, థీ “అమృతపు జెలమువెందు, అసి భావము. 

“చెలమి యనగా చిన్న నీటిగుంట, చేయు - తీపు. అను రుచి భేదము గుంట 
లోని నీటికేగాని _ గుంట కుండదు. కావున “వెలను చేయదు అనుట తప్పు. 

3 కరుకు జా తెప్తిలు.” 

కరుడు అనగా డ్డ గాని “తే ప్ర కాదు, (తే నికళున్లు? అనగా తేశిలోే 
ఘనీభవించిన భాగములు, తేన కెళ్సైలో "కాంత్ భాగము సడ్దలుగటి యుండుటంయయు 

అట్టి గడ్డలు పుడకళంటుకొని యుండుటంయు నెల్లశెరిగిన విప, చే అధరమున కుపమా 
శత్నా 
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పుడక తేనె శ్రేన్థ మందురు.) వాశేజికుక్కొ సరియె = (సరికావనుట) లే-నెకరుళ్ళు, 

నీ వమును నీరసమునునైన ఫుల్లకంటుకొని యాం౦డునవి. అధరమో మనోజారమున్స 

రసభరితమునునైన నిమ్మేన నమరియుష్నది. కావున లెనెకరుళ్లు _ అధరమునక్ష 

సమముకావని భావము. (4తేనెకరుళ్లు పుల్లన+ఉండెడివి = పులుపుగలిగియుండ్లు 
నవియనియు, అందువలన తియ్యనావా తణుకు 'సరిరావనియును చమత్క్కారమ్యు, 

“లప్ప యను పదమునకు = బిళ్ళ; గడ్డ; ముద్ద; అని యర్థములు,__ “లప్ప, 

A lump (as of sugar or Of 01760 ముద్ద; గడ్డం (చూ, జా్రీణ్యం) సర క ర్త 

“లప్ప = రాశి” అని చెప్పి అందుకు మేంచులప్పలమించు మం౦ండెంళ ముడుపులు 

(శృం. నె, 6.124) అను ఉదావారణ మిచ్చినాడు, దానిని బట్టి సర్భంకసా 

వ్యాఖ్యాత లు 6మంచులప్పలక = మంచురాసులను అని టీక (వొసినారుు సరికాదు, 

లప్ప = చిన్న గడ్డయగు నె గాని రాశి కాదు, రాశి యనగా "పెద్దకుష్ప. ఒక రాశిలో 

చెక్కు లప్ప లుండవచ్చును, “అప్పుకు (రాశిని పర్యాయముగా వాడుట పొరపాటు, 

జలరాశి భనరాళశ్సి ధాన్యరాశ్ళి అనుటకు నీటి లప్ప డబ్బు లప్ప; భాన్యపులప్ప, 

యనగూడదు. ఏతొవతా మండెగలకు పోలికగా చెప్పబడిన మంచులప్పలు = 

“యంచుగడ్డలు] గాని మంచురాసులు కావు, 

డ్ “లప్పలతోడ: (గొం బెరుగు లట్మ్ణవ్యజ్ఞ లయింట భూకరుకొ, ((5డాఫీఎ) ౧ క్ర 

“లప్పలతోడ "పెరుగు అంహే గడ్డలతో కూడిన పెరుగు (నీళ్ళ పెరుగు కాదు) 
అనియరము, గడ పెరుగు (ేష్ణము. “చేతీ జిడువాయని నుంచిడ “పెరుగు,” 

థి (౧0 అ యి (5 
(నేమవరఫపు శతావధానము.) కాబట్టి * “లప్ప = రాశి అనుట సరికాదు. 

నము తేనెకరుడు గాని “మొత్తము తేట” కాదు. తెళ్లై యనగ్శా తేనె _ మగినము _ 
పురుగులు _ ఇతర మలినపదారమున్ను కూడి 3 . న ఫురుగులు _ ఇ నపదార్థ న్ను న మొత్తము ఒక్క_పుల్లన ఎన్నో 

తెథైలుండవు. ఒక్క తెశైలో "పెక్కు (తేనె కరుళ్ళుండవచ్చును. కావున 
'కరుళ్ళు = తెళులుి అనుట తప్పు, 

రి 

ఉ ఫూ, టి.._ంలేనెతె ప్రైలు పులుపుగా నుండునని ఫావము.) 

పులుపు - తీస్రు అనురుచి భేదము “తెపైలోేని తేనెకగాని - తెటకుకాదు. 
రం 

తెప్టేను రుచిచూచు మానవుడును ఉండడు, 

ఈ ఈ “లప్పినుగురించి ఆం ధవి శారద శ్రీ కాపీ ధఈళ్మారావునాయుడుగారును, 

కవిచూడామణి శ్రీ వేటూరి _ప్రభాకరశాక్ర్రిగారున్ను విపులముగా విమర్శించి 
యు ॥ * భారతి, స్ట న్నారు. (చూ, భారతి. విభవచైత వైకాఖములు.) 
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క, 1 అతినమ్మావా మొనర్చుట 

నతిముధురివు సారె జిలుక నలరించుట నో 

లతకూన నీదు మోవికిం 

బటి వింబమె కాక లేదు శఈులిబింబ ములక. ౨౦౪౭ 

ఈ పద్యమున అధరమునకును దొండపండుకును సాధర్మ్యము చెప్పబడుచున్నది. 

టీక. అతిసమ్మోహ మొనర్చుటక = అత్యంతమయిన కామము కలిగించుట 

యందు, (ఆధిక మయిన మూఢోత్ర = బుద్ధిమాంద్యమును కలిగించుటయందుు అని అర్థాం) 

అతి, , .రించుటకొ, 2 అతివుధథురిమ == అత్యంత మాధుర్యము, సా రక = మాటి 

మాటికిన్సి చిలుకకొ = చిందగ్యా అలరించుటకా = సంతో మపెట్టుటయందును. 

(అతిమధురిను న్ జా అత్యంతమాధుర్యము చేత సారిక చిలుకకొ  అలంకరించుటక - 

చిలుకను సంతో హెట్టుటయందు, అని - అర్థాం) లతకూన = జవరాల నీద్కు మోవి 

కక = అధరమునక్కు (పతి = సాటి బింబమె కాక = దొండపండుతప్పు (పతిబిం 

బము = దానిని బోలిన మరియొక వస్తువు ఇలకా = భూలోకములో, లేదు, 

దొండపండు బుద్ధిమాంద్యమును కలిగించునని శా న్ర్మయు, = 

“సద్యో బుద్ధిసారం బింబం, సద్యో బుద్ధికరి వా, 

ము, * ఏలబ్బెడిక్కా దల్మక్రిందైన ననూన వ్య్యావాణ మేధాశక్తి బించా శికిన్.5 

యా (వసు, 8-149.) 
క 

వీ అతివ సీమోవి ముద్దాడంల్లీనం జాలు 

దివ్యామృతంబు సిదించినటుల, 
డు 

తొయ్యలి వీడా (టం దియ్య. గలీినల జూలు 
యా ర 

దున్తాధిపత్య్వంబు దొౌరకినటుల, 

1 శా. పొ. “నుతి” (“మతిజా == మనసునకు అని పూ. ట్రీ 

మతిక = మనసునకు అను టీక సరికాదు. “అతిసమ్మూహ మొనర్భుటి అని 

తంజ, పొ, 

2 వూ. టి. “అతినుధురినుకొ = మిక్కిలితీఫుచేతను చిలుకక = చచిలు 

కుట చేతను? (అని - మోవిపరమున.) 

ఈటీక నాకు బోధపడలేదు. “చిలుకకొ? అను తుమున్నర్థక (క్రియకు -చిలుకుట 
చేతి అను నర్గమెట్లు వచ్చునో? 

య 6౧ 
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ముదిత నీమొలనూలు ముట్ట. గల్టినం జాలు 

భూలోక మంతయు చేలినటుల, 

యలివేణి సీ సీవి యంట. గల్తిన( జాలు 

నలమూలధనము నా కప్పి నటుల, 

గీ, ఇంతమా త్రము చేయవే యిందువదన 

తాళం జూల మనోజూగ్ని. దలీళుంబోణి 

మనవి చేకొను మిశ నైన మందయాన 

యేల దయం జూడవే నన్ను లోలనయన? ౨౦౮ 

టీక, దివ్యా, + నటుల (లు అ) = దీవ్యమయిన అమృతము లభిం-వివశ్సే.. 

అంతటి 'సంతోపమని భావము. (మోవి అమృతతుల్యమని ధ్వని) దున్టా...నటుల = 
గొప్ప దుక్షములు వళ మైనే. అంతటి యానందమని ఫా. (కుచములు దుర్దముల 
వలె ఉన్నతములని ధ్వని.) భూలో...నటుల ా భూలోకమంతా యేలిన-కే._ అంకటి 
యామోదమని ఫా, (కటి భూమండలమువలె విశాలమని ధ్వని) మూల. *.నటుల 

(పధానధనరాశి లభించినశే._ అంతటి సంబరమని ఛా. (నీవి = పోకముడి, నీవి = 
మూలభనమువంటిదని - ధ్వని.) 

Il 

క, కుటిలాలక నీ గుబ్బలు 

బటువులయి మొగాని కెగయు, బంగరునిగ్గుల్ 

పొటవురిలు?, బుట్ట చెండ; 

నటుగా చే నింత పట్టి యాడుదున(టవే * ౨౦న 

టీక. + కుటిలాలక=ఉంగరములు తిరిగిన ముంగురులదానా, నీగుబ్బలు, 

బటువులయి = వటువలెై మొగాని కెగయుకా = ఉన్న తిచేత ముఖమును తాకునట్లు 

న్ని. (వానియందు బం౦గరునిగ్లుల్ = బం-గారుకాంతులు పొటవమురిలుకొ కా వెలయు 

చున్నవి. (కావున - అవి పుట్టచెండ్లు - చను డా నిజముగా పుట్టచెండ్రె. (వ(టువలై 
యుండుటయుు, (నేలవె గొట్రినంత నె మొగాని శకనయుటయు బంగారు కాంతులు 

కలిగియుండుట యు - పుట్టచెండ్ల లకీణములు.) అటుకా టేని=అవిఫుట్ట చెంద్గవలె మనో 
హరములు కాకపోతే, ఇంతపట్టియాడు దునట వే=వానికొ రకింత గా అక్కు_రపడి "పెనగు 

లాడుదునా! (అవి చెండ్లుకావున నే పట్టి అడుచున్నానని చమత్కారము, 

+ వూ, టీ, లభఘువుగా నైనను పష 

కాబోలును - ఉసేవీంచినారు, 

కిక్ రై ఎలో రక వ్రాణుదగిన పద్యము కాదని 
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(పట్టియాడు' జాతీయము. “ వ అని హరిశ్చరయద నృపుండును నాచండా 

లుండును౦ 'బట్రియాడ నట్రియెడం గదిసి నవత క్రుండు”, (హారిశ్చ, ర్త 224, 

బంత్రిమొగాని క యుటను జక కవీ యిట్లు చమత్క రించి నాడు, = 

4 విడితం ననుకందుక లే హృదయం, పిమడాభర సంగమలంబ్ధ ఇవ 

వనితా కరతామరసాఖి వాత$, పతితః పతితః పునరుత్చత ర్ 10 

గ మదవతివుణి రాలతో మాట లాడు. 

గదవె సీవట్రువమెజుంగు గబ్బి కులుకు 

జిబుకు సిబ్బెపు గుబ్బ పాలిండ్లు చెలియ 

సీను మా టాడ కుంగడెడి దేమి చెపుము, ౨౧౦ 

టీక, మదవతీమణి = యువతీరత్నమ్సా (“మదవతి యనుటబేత చి తాంగి 

నుంచి యావనప్రుపొగరులోనున్నదని నూదన నీ పాలిండ్లు రాలతో (.నెననుు మాట 
లాడును, నీవు నాతో మాటాడకుండుటకు కారణమేమి శ అని (ప్రశ్న. థి “రాలతో 
మాటలాడునుి- అనగా రాళ్ళతో సమానములని భౌ. అదియొక జాతీయము. (మాట 

లాడు? ఉపమావాచకము”) ఒక్క్సయు దాహరణము,- 

సీ, “కరటి భుటాకోటి కటనిద్హభన్మదా 
సారంబు దొలుకారుం జేరం విలువ, 

శి పూ. టీ... = కోచములు రాలను నిందించును - అనంగా రాలవలె కఠినము 

లని భి 

“ఆ కోశత్యవజా నాతి కదర్భయతినిందతి, =. కస్య బానుకరో తీతి శబా 

సాదృశ్యవాచకాఃి అను దండిచాక్య్మున 'నిందతి” ఆని యున్నందున :నిందించును” 

అని యన్ననేగాని ఉఊఉపమావాచకము కాదనుకొని వూ. టీ. కర్తలు “మాటలాడు” 

(క్రియకు “నిందించు? ఆని యర్థము చెప్పినార్యు పొరపాటు. (వూ. టీ, (వాత | పతిలో 

రాళ్ళతో మాట్లాడునుగచా _ అనగా రాళ్ళవలెసే కఠిన మెనవనుటి అని 'సరిగాెనీ 

యున్నది) ఇంకొక వికేపము. “మాటలాడు” అను [క్రియకు “నిందించు” అనునదే యార్థ 

మెనయెడల క ర్మయైనపాలిండ్లు ద్వితీయలోేగా ఉ ండవలనీనది! (చూ బా, నొ, 2) 

“వాడు నాతో నిందించుచు న్నాడు) అనే తెనుగువా రున్నా రా $ శేనుగువాడు 

కోశ పోయినను (బ్రౌను _ ఎట్లు (వాసినాడో చూడండి... “మాటలాడుట - గం 

speak or to reproach. నన్నెందుకు నూరికేనూటలాగడుతాను, ‘why reproach 
Me,” కావున, వూ, టీ. సరియైనదికాదు, 
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రథౌేమి నికిన్న పృథివీపరాగంబు 

నీహారసనమయంబు "నేస్పందెగడ 

సుభట భుజా దృట ము5కా |పభాభంగి 

మండు వేసవితోడ మాటలాడ.” (ఊఉ, హారి, 4228.) 

ఛా వమే పలావు మోహనాంగి? యిటు లే లేయలగ చిత్రాంగి! ని 

న్న మంటిం గలకంఠిక నావలన౭ ద 'చ్చేమే కమొయారీ? య యో! 

నామిోందచం దయ లే దంటే చలి? నను న్మన్నింపవె కోమలీ, 

సీమ్వాటల్ జవదాంట కుందు గదవే నీచేజ పష్ర్రైతణా. G౧౧ 

ఇ( క. బంతీ, మదనునిపట్టపు 
దంతీీ యొసపరి మిటారి తండములో మే 

ల్ఫంశ్కీ యేమే రతిపూ 
బుతీ, దయం జూచి నన్ను (బ్రతికింపంగదె! ౨౧౨ 

టీక. ఒసపరి మిటారితండములోకా = అందక త్రైలెన  ఒయ్యారులలో, 
మేల్బంతీ = మేటీయైన చాశా. గమేల్చంతి నికరము మేటిమేలు_ఆం, భా, 8-15 

వ అని బహు ప కారంబులం బాదించి. 9౧3 ని (౫ గ్ 0 
క. ఏ మనిన వినని యగ్వజ 

గామినియలు కార్సం దరము గామిని నృపతి 

గామణి సాంగలి యె కెాను 

సౌముకులకు న్ సిగ్గు 1 Xలదే యెందున్. ౨6 ర 
యిం 

టీక. సజాగమ్ని = (ఏనుగు. నడకవంటి నడకగల) చిత్రాంగియొక్క; 
అలుక ఆర్పకా = తీర్చుటకు తరముకామిని = శక్యము కాకపోవుట చేత. 

చిత్రాంగి గజగామిని కావున నే రాజెన్ని విధముల బతిమాలినను వినక గజనిమి 
లితములు కావించినదని సారస సము, 

గజనిమో లితము = నిరాదరణము.= 3" * “చామదర్చ శ్వయధుస్థగిత (శవణ వివ 

రాశ్ళ్చోపదిశ్యమానమవీ కే నక్ళణ్వంతి; శృజ్వంతోపిచ గజనిమోలికే నావదీరయంతః? 
భేదయంతి హీత్రో పటేాంునో గురూకా. (కాదంబరి. ) 

1 కా, సూ కలజే) (కలదే - ఫూ, ము, తేంజ, ఫా.) 
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_ చిక్రాంగి సారంగధరున్నిపై నేరముమోపుట + 

క. ఆ నతిం కొని, యాతని 

యానతి మోజునిది వోలె నతటిం జితం 
అవవ ఎలానే 

బూవినకపటను నెఆఅపం 

బూసినదె యాగయాలి బూమెలు మెజయక్ * ౨౧౫ 

టీక. ఆ, నతికొ = సమస్కారమున్సు ఆతని ఆనతికాలజ్ఞను, చిత్తంబు - 

జానినకపటము = తౌను మనసున ననుకొనియున్న దుస్పంకల్పమును, బూ'మసులు = 

యెడ నూంది లేచి బడిబడి 

బుడీబుడియేడుపు తెసంగ భూవరుతోడ౯, ౨౧౬. 

టీక... ఒడలు = శరీరము వసీవాక్ళు వాడక = మిక్కిలిగా వాడివత్తేలు 

కాగ్శా వెడయూార్చునిగిడ్సి = పెద నిట్టూర్చువిడిచ్చి కరాంబుజముకె ఊందిలేచి ౫ 
యి ఠం 

(కమలమువంటి) జేయూనుకొని లేచి బడిబడికా = మాటిమాటికిన్సి బుడిబుడి 

యేడుప్రులు = వ-ల్చెరాని వళలమారి యుడుపులుు ఎసంగకొ = అతిశయింపగా, 

స. 1 నిబ్బరిక మేది యును మేదినీవ రేణ్య 

నీ వరణ్యమునకు "వేట పోవ. బొద్దు 

a 

+ శా. పొ 'నిబ్బరికమేది “విను ('నిబ్బరికము ఏది కా స్థిరతను కోలు 

పోయి.) అని శ్రా. టీ. 

“నానూటను, తొందరపడక' నిబ్బరముగా విను) మనుట లోకమున కలదు గాని 

(నిబ్బరమును - కొలుపోయి విను మనుటు (వివేకిలలోకమున) "లేదు. “కావున ఫ్లూ, టీ, 

యుచికమెనదికాదు. పూ. ము. నను తంజ. (పతులలోను గూడా 6 నిబ్బరిక మేది 

యును అను పాఠము కనబడుచున్నది. అంతేకాక శ. ఈ కర్త నిబ్బరిక మునకు 

కరుణ యని యర్హము జెప్పి అందు కీపద్షళ్క నే యుదావారించి యున్నాడు, అందును 

(నిబ్బరిక్ష మేదియోను? అను పాఠమే ఈల ద. గావున శా. పా. సరియైనది కాదు. 

(కొన్ని (వాత (పతులలో నిబ్బనిక వేంగి యను అను పొశాంతరమఃన్నది. “చిత్రాంగి 

నిబ్బరిక మేది = థెర్యమును కోలుపోయి, అనుక జా ఇళ్టు నెను అని ఆఅఆపొాఠమున 

నర్గము.) 
థి 
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: 

ఉ. ఎకగాడ నేర్చెనో నలువ యాచెలువకా సృృజియింపంజూడ మ్ా 

చక్య-నిమేను ని మెఅుంగుంజన్షవ యీనగుముద్దు మోము న్ 

చెకు-లకాంతు లీవీబుందుచెల్వము నీనునుగానుతీరు నీ 

చొకళాపుంగొప్పు సీతళుకుజూపులు నీకలహంసయానముల్,_౨౩ | 
గీ, అని వయః సయవిసయాయత్తు డగుచు 

జి తజవికార దుర్వార చితుం డగుచు 
a. జట 

మరులునను చేరి నను జీరి మత్తు. డగుచు 

ని ట్రనియె మాననయహీనవృత్తుండ గుచు. ౨9౧ 

టీక, వయః స్మయ = యౌవనఫు పొగరువలన్ని + విస్మయ = గర్వమునకు, 

(“విస్మయః - Pride, arrogance’ ఆప్త అయిత్తుండు = అధీనమయినవాడును, 

చిత్తజవికార = కామవి కారము*ేత్క దుర్వార = వారింపరాన్సి చిత్తుండు = చి లేము 
కలవాడును, అగుచుకొ = అయి మరులునను - చేరి = వలఫుతో దగ్గరకివచ్చి, 
ననక్కా చీరి = పిలిచ్చి ముత్తుడగుచుక్క మాన. + ఎవృత్తుండగుచుక- = అభిమానము 
నీతి మాలిన వర్తనముకలవాడగుచు ఇటనియెక్ = కండ కావరమున ఈరీతిగా పలికెను, 

యిరి 

క, వనిత గజనిమ్మపండ్రను 

ఘనముగ నో రూరం ఇెప్పణా విందుము నీ 
చనుగుబ్బల "లావణ్యము 

వినినప్పు డె వానిపులుసు విబుగుం జుమా. _9_౨_౨ 

+ వూ. టీ, __ “విస్మయాయత్తుండు=ఆశ్చర్యమునకు. స్వాధీనమయినవాండుం 

యౌవనపు కలిమిచేత కలుగునది “గర్వము గాని “ఆశ్చర్యము? కాదు. ఆశ్న 
ర్యపడినవాడు - వలపుమాటలాడుట స్వభావమును కాదు. కావున ఫూ, టీ, సరియె 
నది కాదు, 

1 కా పొం ల (“వయ్యారము) ప్రా. ము, పు “వయ్యారి 

(ప్రజ్ఞ యు. కలదే 6మయమొయా య్యారముని కంతేగలదు. అందుకు రెండును 

సమర్ధమలుకాను. “గుబ్బల ౬ లావణ్యము' అని సరియైనపాఠము తంజు (పతులలో 

ఉన్నది. అసలీపద్యమునగల చమత్కారము ఫూ. టీ, కర్తలకు గో-చరింప నేలేదు, 
అందువలనే అరము (వాయక "నెటి చేసి శారు, య్ ర్ల రం 



౨.) చి తాంగి సారంగధరునిమై నేరముమోపుట ర లనా 

టీక. వనిత గ జనిమ్మపండ్రను (గూర్చి భునముగకా = గొప్పగా (ఆకృతి 

చేత పెద్దవిగా - అని అర్థాం.) నోరూరజ్ా - చెప్పంగా = అశగలుగునట్లు (లోకులు 

ప్రశంసింపగా, (నిమ్మపంద్లు పులుపు కావున - ఆస్మరణచేత, నోరూరకా = నోట 

నీరూరునట్లుగా, అని అర్థాం) విందము డా వినుచుందుము, కాన్ని నీ చనుగుబ్బల, 

లావణ్యమక = కాంతిని ప మున్కుజునైగ నిగ్యమును; 

| (మర్యయులా ని నీరువల అంగములయందు నిగనిగ లాడెడీకాంతి విెశేవమునకో 

లావణ్యమని పేరు; “మున్తాఫ లేషుచ్భాయా యా _స్తరళ త్వమివాంత రా, (పతిభాతి 

నము కలవణ్యమివరోర్యశే వ్ర కబ్దకల్పద్ను మము. ] 

వినినప్పు జె = విన్నంతనే వాని పులుసు = ఆకృతి గొప్పదనముచేత వానికి 

గలిగిన గర్వము విటుగుకొ - చుమ్మో = అణ గిపోవును సుమా. (గజనిమ్మపండ్లు 

ఆకారముచేత నీగుబ్బలకం కు గొప్పవెనను, వానికి నీగబ్బలకు గల లావణ్యము లేదు, 

కాన్రన వీనితో అవి సరిపోలవు అని యర్థము.) గజనిమ్మపండ్లలోే లు పులుసున్న ది. 

ఆ పులుసును విరుచు లావణ్యము = లవణ ఫొవము (౫ ఉప్పదనము) కు-దములయం 

దున్నదని చమత్కారము, (ఉప్పు తగిలినయెడల పులుసు విరుగుట సహజము) 

గర్వము - అను అర్ధమున “బులుసు” జాతీయము, (శే, రు లో లేదు.) “సృలుసన 

Pride, self-conceit. అలేనిపులుసువంచిరి. they humb’ed him” (బ్రాణ్యము) 

లావణ్య శైవకిొక్క_ యుదాహారణము, 

“ ప్రీతో యతః (పభ్బతి కావు పిపాసి తేన 

తస్యా మ యాధరరసః (పచురః (పియాయా;, 

త్ఫష్టా తతః పభ్ళతి మే ద్విగుణత్వ మేతి; 

లావణ్యమ స్త్ బహు తత క్రి మ్మ చిత్రమ్.” (అఆమరుకము). 

లావణ్యమ్ = కాంతి, 1 ఉప్పందనము” 

క." తలతల మనువ జంబుల 

తలతల మనునీదురదనతతిం బోలడె కా 

1 “ఆప్పుదనము అని శ్యాన్రీగారి టీక, వారు ఆముక్త (వుట. 141) లో 

గూడా “లావణ్య = ఉఊప్వుందనముయొక్క) అనియే అన్నారు. కాని “ఊప్ప(దనముి 

అనుట తేప్పు “ఉప్పందనము” అనుట ఒప్పు. “ఊప్పదనము 0౯ ఉప్పన = వltn655” 
(బ్రౌను ఇట్టి ఫట్టదోపుము టా కా స్ర్రీగారి (వాతీలలో వందలతేర బడి-గా నున్న బి. 

1 కా పొం తళతళ; ఈపాఠము యమకసారస్యమునకు భంగకారి, 



రళం సారంగధర చరిత్రము (6, 

యలచుకగకాలనిగనిగ యో 

పొలంతీ, నీకాలినోకుం. బోలదు సుమో, ౦3 
టీక. ఓ పొలంతీ, అల - చుక్కల నిగనిగ ఇ నత తములయొక్క నిగనిగ 

కాంతి, తల. .తతిక౯ా._ శ్రి తేలతేలమను వ్యజంబులక ఇ తఫతళ మెరస్సడ్డి వ్మ జము 
లను తేలతేలము - ఆను = తొలగుతొలగు అనునట్రి (అనగా వ్యజములయొక్ష్య తళ 
తళేలను తిరస్క_కించునటి) నీదు రదన తేతికా = నీపలువరుసను పోలదెకా _ పోలా 
పోలదు - సిగణ్యా నీకాలి గోరులనెనను) పోలదుసుమో, 

ఇంతీ నీ పలువరుస వ(జముల నే తిరస్కు_రించునది. కావున చుక్కలు నీ పలు 
వరుస నసలే పోలజూలవు. అంలేశాదు నీ శాలి నోటికి నాడా సరిపోవు అని తా, 
పండ్లు వజములవలె తళతళ లాడుచున్న వనియు - గోళ్లు చుక్కో_లవ లె నిగనిగలాడు 

చున్నవనియు భావము.) 
తలతేల--అను = తలతీలమను.-- (ము గాగమసంధి. (పొౌఢ, సంధి, 19) 
తేలము + తలము = తలతేలము. (ఆ_మేడికమున మువర్ల కలోపము,_ 

బాల. సంధి. £9.) 
వాటాల మానాలు 

ల ™~ 

® నా. టీ. తళతళ (ప్రకాశించు వజములయొక్ష్య_ (తేలతలకొొా తలల 
యందు (మను) ఉండునట్టి నీ పలువరుసను.” 

సిత్రాంగి పల వరుస వజముల తలలయందు మనెడిదంటట ! మనుట యనగా 
ఉండుట యని యర్థమంట!! అవూక్వ మైన వ్యాఖ్య, 

నూ. టీ, కర్తలు “తలకేలము 4 అను అని విఖాగిచుటకు మారుగా “తల 
తేల - మను అని తప్పుగా విభ్రాగించి అంతళంజె తప్పుగా అర్థమును పులిమి పుచ్చి 
నారు. చారి శేల తెలీయలేదోగాని తల; తలతేల్య తలము తీలతీలమ్సు అను (క్రియా 
రూపములు తెనుగు కావ్యములతో పరిచయమునగల జారికి (కొ తవికావు, గంథములలోే 

=) 
వందలకొలదిగా (పయు కిములయియున్న వి, పాఠకవినోదమున కొక కోన్ని యుదా 
వారణములు. - 

(తలము - ) 
(1) (తలమనక ఫీస్మునందను 

తలయును మూతియును గొలుగందగచే (భాగ - 10 వూ, 17/0) 
(2) “సంబళి సంబలీ యభుకో సందడికిం దలమంచు బల్కి_నక? (శివర్నా తీ- 8-40) 
(8) “నరయ నీంగోనవేని నీవనునటి 

పరవ (4) మాటలు సయింపపు దలమనిని (గ. హరి 2.672) 



౨.] చి తొంగి సారంగధరునిపై 'సఠరముమోపుట వెళం 

క, $ వీ కలికితనమునరకు వి 

బ్యోక | స్రీకి౯ వ యోా విభూతికిం దలఆపకా 
౭ 

(£) “కలవమని ముంగల6 దబంయబాయా? (దోచి) (గ. హరె, ౨2-192) 

(ల్) కనికనయరాని చంశులం 

దనులతే యచలంవురోచిం దలనునుడానిక? (కాళిందీ. 5-27) 

(6) తలవుని వులియు నత్రటేని డకమొండొగనుల (నవనాథ _ పుట. 16, 

(తలతలము - ) 

(1) కలతలని తరణి మెటు6గులం6 

దలతేలవును మణుల మెఅసి* = (నును, 5-100) 

(2) 'కలతలమని శెండు దడములవాయి (నిర్వ. రా, క. 

(8) “తలతలమన6 బతియయుం జతురతరముగ నడవెకొ ___ (8-68) 

(4) కేల కాతేనిం దలతలనుని నిలిచి” __ (బసవ - పుట, 103) 

(ర్) తలకలముని కొండజెసెద్దల వారన్యంలుగ జడియి = (నుకసప్తతిఎ 

(6) 6శలతీలమను నపరం౦బజిక 

తలతలమను జెలున బలిదపుడాల్ పలుఏం 

తల తలరా౭దు నమ్మెలం 

తేలతీలమౌానిప్రము నెస్పం దర భుమా కిక? (అచ్చ. రా. బా, కాండ) 

గారి తలతల = తిలతొల, 

“శొలతొలందనుచును (దోవకడ్డంబు 

నిలిచివాచర్వక నిలునిలుండనుచు.? (బస పః 1610) 

ఇ౦తే రూందుకు * తలము - తలతలమ్ము రాం నిఘంటు న్రులంగున్నవి* 

“తలము - దైtంp. stand hack ఎ తౌళు” ((బౌణ్యము.) 

“తలతలము = తోలంగుము తొల(గుము.” (శు, ప, పారిజాతము) 

ఒకమాట... ఫూ, టీ, కలు, “తేలి యొరగనివారుకారు.. * బొందల 

ధరణిపాలక ” (2-283)  అప్పుచోట. లల = తేలగుము. అని (వాసినారు 

అయితే ఇక్కడ “తలశలి మనుటలో (ఛమించి తపస్సు దారిని పారు. 

థీ పొఠాం. “కాకికి భరలోేనంపిక్క శ్రీశెటను వయో విభూతిం. జెల్లునె - 

తలంపక్ష్ .) 



సీకు౯ా జేనికిం దగునే ? 

నాకు న్నికుందగు గాక నాళీకముఖీ, ౨9౪ 
టీక. నీ, కలికితసమునరకుక్రా డా మనోోత కు, బిబ్బోక'కీకికా = శృంగార 

విలాససంపదకు వయోవిభూతికికా = నిండుజవ్వవమునకున్వు నాభీకముఖీ = కనులను 
వంటి ముఖము కలదానా. విబ్బోకము = (విబ్య్వోకము) సాహరాఢుైైన. (వయ్య 
కథను పినునపుడు గర్వమువేత ఇంచుకంత అనాదరము చూపుట - యను శృంగార 
జీవ. ('మచాక్ (పియకథాలా పేవిబ్యోకోలనాదర కియా, |ప రు, స్థ ('మనాక (ప్రయక థాలా ఎబిబ్బూ క 

క్ష నెమ్మేను “ంభధభవహాము, ము 

గమ్ము కళానిధి యనంగకలితము నడ, మా 

కానా మెటు లోడు చేలుకొమ్యా నన్నున్... ౨౨౫ యతునోబయువ' ము 
స్టా = 

టీక; నెమ్మేను (నెల +f మేన్ఫు = మనోజ్ఞానయిన నీచేదాము, గంధ 
వనాము = కమ్మ కమ్మని తావులను కలది, (మలయమారుత మే; అని చమత్కారము) 
మొగమ్ము * కళానిధి = శృంగానకళలకు శావు. ( కేనలము చందుడే, అని - చమ) 
నడుము ఆనంగకలితము = అంగముతో కూడుకొవనిది = శూన్యము = మిక్కిలి సన్న 
మని ఫె, (మన్మభుడే _ అని చమ. కెమ్మావి = ఎట్టని నీయధరమ్పు మధువు కా 
'తేగి. అంత మధురమని ఛా, (వసంతుడని చమ) 'ెనుణడా ! కొమ్మా మరి యొటు 
లోర్తును? = ఓఘకవజాలను, ఏలుకొమ్మా = మన్నించి నన్ను పరిగహీంప్రుము, 

కమ్మని సువాసనలను గుబాళించు నీచేను కౌగిలింపక, కళకళలాడు నీ మొగ 
మును ముద్దుగొనక్క కలదో లేదో అన్నట్లున్న నీనడుము నొరయక్క  తేనెవలె మధుర 
మయిన నీమోవియానకచే చెట్లుండగలను? దయచేసి నన్నేలుళో - అని తా. 

కామోద్దీపకులయిన మలయమనమూారుత్ర చంద మదన వసంతు లొాక్కు_మ్మడిగా నీవయి నన్ను బాధించుచున్నారు, ేచెటు సహీంపగలను - నీవు మన్నించుట 
LD i వారరెల్లరు నన్ననుహీంచుటయే అని చమత్కారము, 

* ఫూ. టీ. *కళాన్సిధి = విద్యలకు శావు. (చంద్రుడనియును.)’ 
కామిని ముఖము విద్యలకు శావె నచో కాముకుని కేమిబాధ ఆతడు ౯నేనెటు 

లోర్తు? ననుటయొందుక్సు శ మరియొకమాట్య విద్యలకు శావగు (ముఖము? నోరు?దా! 
నోటిని చందుడుగా చెప్పకచ్చునా? వి _స్తరమెందుకు! వూ, టీ, తప్పు. 
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శీ 

సడము బొ తిగా లేనట్లు చెప్పుట కవిసముయము, అదియొక అలంకారము 
తాని 

కూరాను. ఒక్క యుజణావారణము, 

ఢ అరమ్య భావం భజతే జగ త్వా 

ముంోషు కించి ద్విక లోపి లోక; 

సందృ్భశ్య సే త్వం నిఖి లేన బాలే 

మథ్యేన హీనావీ మనోజ్ఞ మూర్షిఇ” (చంవ్రూ భారతము. 6-80.) 

J సీ, నెజిగొప్పు కొనగోర నివిరి చూచెద నన్న. 
జెలి నీ వది ఘన్తబు చేసికొనెదు, 

గట్టిచన్లవ చేత ముట్టి చూచెద నన్నం 
జెలి యవ యొకకొుడ* చేసికొ నెదు, 

7 పసీగాను పిడికిట బట్ట చూచెద నన్న. 

జెలి యది గగనంబు చేసికొ నెదు, 

మించుమే నటు కాలిలించి చూచెద నన్న. 

జెలి యది బంగారు చేనికొ నెదు, 
ri, 

1 శా, పొ కొండంబేసనికొ నెదు 

కొండంజేసికొనెదు? అనుట తప్పు, *కొండజేయు) అని (క్రియ. గొప్పచేయు- 

అని యర్థము, 6రొందడ క గొప్పు అనుటరో__ 

క. “కొండ చెకలించి తెచ్చుట 

కొండొక పనిగాక యొక్క. కొండా తలంపళా,) (భౌగ, 10 శూ, 914) 

రీ, “ఈకొండవ్మణికాంచ నాకార రుచిగాంచే( 

గొండ లెల్లను దన్ను6 శగొండచేయ. (విక 2-15) 

కొండబేయుట యనగా కొండంత (గొప్పు చేయుటగాన్సి కొండను చేయుట 

కాదు, 'ఘునంబుచేసికొను) - “గగనంబుచేపికిొను) - అను క్రియలెట్లివో (కాండ 

చేసికొను? అను కి) యు నట్రిదే. “గెప్పంజేయు అనుటలో గల దోవ మెట్టిదో 

'కొండంజేయు' అనుటలో గల దోహమును ఆటిడే. 

+ పాఠాం, = అసిగొనుి. 'వలిగౌనుి. = “మినుకుంగా నొకసారి పుణిక్ 

చూబెదనన్న.) 

క 'కొండంజేయి అనియే నూ. ని. పొ. మరియు నందు “కొండంజేయు ఆ 

చెద్ద చేయా” అని గూడా ఉన్నది. “పెద్దంబేయా' ఆనమి యొందునల్లనోః 
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న జెప్ప లె తిటు చూడ వెయొుప్పులాడ్తే 

యెంత డదయలేనిదానవే యేణనయన, 

సపడువారి నెబుగవే యలరుంబోణి, 

వాటు శేలౌద వేటికే జలజగంధి. ౨౩౬ 

టీక, ఘునంబుచే సీకొ నెడు; కొండచేసి కొ నెద్యు ౫గనంబుచణేసీకొగాదు = 

, బంగారు వేసికొనెదు అనగా చవానినేమో గొప్పగా భెవించుకొని దాచుకొన్న 
' చున్నావని నిష్టురమాడుట. (కొప్పు ఫఘవంబు = “మేఘమువలె నలుపనియు, చన్గవ, 

. కొండలవలి నున్నతములనియాా కౌన్సు గగనమువ లె కలవో లేదో అన్నట్లున్న దనియు, 

మేను బంగారువాయ కలదనియు, ధ్వని.) 

గ... అనుచు నాశేలు వట్టినయప్పు డధిప 
యేమి చెప్పుదు నానెగు లీశ్వరుండ 
యెజుంు నాసిస్టుం గాచువా కెవరు తేక 

+ మిట్ట మానై పడు చెనంటి స్ లంటి, ౨౨6 

నేలు = చెయ్యి, నెగులు = బునోవ్యథ, మిట్రిమో నె పడువెనంటిక = 

జవ్వసపు పాగరున ( చేడినవలె) మిడిసి పడుచున్న ఆదుమునితో ఇట్టులంటిని, 

మిట్రిపడుట' అన గా కండ కావరమున తు లృిపడుట.__ ‘Tobe puffed with 

pride or insolence - మిడిసిపడుటి - (| బౌణ్యము, 

శా. ఓరీ నాపతి లేనిచో భయము లే కొక -ంత శుద్ధాంత మొ 
య్యారం జేర్పడం జొచ్చి నన్నుం గని కామాంధ్యండ వై వె ప్రలెది, 
వారాజన్యునిసామ్యృ ప్రా వాయమును నాప్రాణంబుర బొమూస్దరశే 

యిీిలరీతి౯ పినతల్లి. పెట్టిన ఖలుం జెచ్చోం గలం బే మహి౯$.౨౨౮ 

టీక, కుద్ధాంతమ = అంక: పురము, కామాంధుండ వై = కానుము కన్ను 

లకు గహ్వుటచేక గ్రుడికాడై. (కన్ను మిన్ను గానక - అన్నమాట 

క. అనినం గామవికారము 
నను బలిమిం గాలగిలించి నఖముల వృ చ్చెకా 

7 శా. పొ -- 'మిట్లి మానై _ పడి. = నిట్టులంటి (ఇది వూ, ము, పొ) 

నేను మిట్టి మా వైపడ్తా నని చిత్రాంగి ఇెప్పీకొ చనా? అటు చెప్పీకొను 
౧ 

వారును ఉందురా? (మిట్టి మామై పడు వెనంటి' నని తంజ, తా, పా. 
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జనులగవ “ముంజేకంకణ 

మున కద్దం జేలి చూడుము మహీపాలా, ౩ 

టీక. నఖములక = గోళ్ళతో, (వ్రచ్చెక్ = వీల్చెను, - ముండే... చేల = 

ముంజేతికి "పెట్టుకొన్న కంకణము (పత్యతీముగా కనబడుచుండగ్యా దానిని చూచుట 

కొక అద్దమెందుకు! (వాడుబేసీన దుశ్చేష్ట కనబడుచు నే యున్నది కావున ఇక సామ్య 

ముతో పనిలేదని భాం) bob sah) 

వ. అని రయంబున నాఖండలభుజా గధారా నవవి దారిత 

ధరాధరావరణ ధా రాధరంబునుంబజోని పయ్యెద హాటఅంగు మబుంగు 

చి యెడ, వాయం దిగిణ య థి ్లయంనల ౨౩౦ 

టీక. అఖండల = ఇంద్రునియొక్క భుజ్యాగ = భుజోరమువికాద్సి మండ 

లాగ్గ కా కత్తి (=వ( జాయుధము యొక్క భారా కా వాదరచేత్య నవ = కొత్తగా 

[| విదారిత = ేదింపబడిన ధరాభర = పర్వతములకు ఆవరణ 

ధాళాధరంబుంబోని = మబ్బువలెనున్న, పయ్యెదన్సు మతుంగుపాయందిగిచి కా 
మూత -గానున్న 

ఫూర్తిగా రీసిచేసి, 

ర, { కుమ్మెలు వోయినబంగరు 

బొమ్మర ములయెమ్మెం గడకుం బొ మను చేఖా 

సమ్మిళిత _స్తనకుంభత 
టమ్ము శీ డిటమ్మునను జూపి డగుతికతోన్. ౨౩౧ 

౧-5 
టీక. కుమ్మెలువోయిన = దెబ్బలుతగిలి పగుళ్ళు వారిన, బంగరు బొమ్ముర 

ముల యొమ్మెక = బంగారు బొంగఠాల తీరును కడకు బొమ్మను = తిరస్కరించు 

నటీ ( = పగుళ్లు వారిన బంగారు బొంగరాలవలె నున్న చేఖా,.. తటమ్ముక.- 

శ్రేఖ్ఞా కా గోటిగిరలతో, సమ్మిశిత = కూడియున్న _స్వనకుంభ తటమ్ముక , దిటమ్ము 

సను = భె ర్యముతో (జంకు _ కొంకు లేక నన్నృమాట) చూపి, డగ్గుత్తికతోలా మా 

దుఃఖాతిశయమువలని గద్దదస్వరముతో. 
wn] 

+ పాశాం.. “ఈ మ్మెలుదాంకిన.) 

ఫ్ కా పొ. “దిటమ్ముగను జూపి? (“దిటమ్ముగక ల దృఢ ముగా జని ప్రా, ట్రీ 

“దిటమ్ముగక = (దిట్టమగా) దృఢము గాచూపి, -అనుటకంయే, “దిటమ్మూసను = 

ధర్యముతో చూపి అనుట ఉచితము కాదా? చితాంగియొక్క దిట్టకనముగడా (పకృ 

రేమున |ప్రకటము కావలసినది! 
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ఉ. +ఇంతకు. గిరా ద్యజియింతును ప్రాణమదెంత! ర. 

బంతయు నీకు. దెల్బుటకు నె చ * యిటులుండితి; నదుపట్టి 1 | 

న్నెంతయులే, మంబట్టి రమియించిన యప్పుడె మావు పైత; \ 

కింతటనుండి కోడల జుమో నను ముట్టకు రాజశేఖరా, CCE 

టీక. ఇంతకుకా = ఈపాటికి కీర్ణిరాగకా = “ఎంతటి గొవ్నయిల్లాలురా! 

అని లోకము | పశంసించునట్లు, (పొణముక్ త్యజియింతును = (పొణమును వదలియే 

యుందును. అదెంత = అదియేమ్మాత్రఫుపని! (కడమ సులభము.) 

గీ, కలికి రత్నాంగి సికులాంగన రమించు 

మించుమేడకు నరుగు; మమ్మెజుంగుంోండీ 

పోండిమిగ నిన్ను రతిం దేల్చి పొందజాలు్ణ 

జాలు నాతోడి గొడవ నీ కేల యధిప? ౨౩3 

టీక._నీ కులాంగనకానీ యిల్లాలు, రమించు క్రీడించునట్టి, మించుమేదకుక= 

గొప్ప ఛవనమునక్ష.--నాతోడ్సి గొడవావాధ. (“గొ డవ. Difficulty, p1221౭” బ్రౌను") 
L 

f కా. పొం (ఇంత రిగాంగ ఫఘటియింతు నె ప్రాణము”... 

ఘటీయించుట = యనగా; ఘటిల్ల జేయుట; కలుగ జేయుట.?. (‘TO effect, 

accomplish’ - (బౌను.) మరి యిక్కడ (ప్రాణమును ుటిల్ల జేయుట యెవరికి? 

శా. పా, 'సరిమైనదికాదు, సరియైన పాఠము ఫూ. ము, న నున్నది. అదే మూలము 

నకు సరిపోను పాఠము, మూల మిట్టున్నది...- 

“ఈవిధంబంతయు "నెజింగింపంగోర్కి నీవు వచ్చినదా6క నిలిచితింగాని, బావ( 

బంతము నాకు, (పు. ర్9.) 

ష్ణ కా, పొం (నీకు దెల్పుటకుా = యిటు నుంటిని, క్ట 

లేకున్న తా నెక్కు_డికి పోయెడిదో* 'యిటులుండితి” అని సరియైన పాఠము, 

పూ, ము, నందే యున్నది, 

౫ కా, పొ. నీదుపటి _ నన్ని ంతటనుండి బటి.) 
ఠి లు 

అంటే అర్థ మేమోక ఛూ. టీ. లేదు. సరియైన పౌఠము వూ. ము, ననే లభిం 

వీనది,ఒ-- మరియొక వెేపము.-ా “ఉండి మోది పట్టి? అయి తే “వట్టి” “కావలెను 

గాని బట్టి! కానీ కాదు, కాబట్టి బట్టి పాఠ నుపపొఠము, 



2] చి తాంగి సారంగధరున్నిపై "నేరముమోపసపుట తె ౭ 

చ. అని యపు డంతం బోక మజ్ యాయనృతోదరి రాజుచేత నుం 

డిన ెడిదంపుంజాయల విడెం బూర వెళ్ళ జరీన దూసి గొ 

బ్బున మెడమోాయద బెట్టుకొనC బోవ నహోయని సంభ మించి మిం 

చినతమి6 బట్టి యింతపని సేయుదువా వముదిరావీ, నీవనకా. ౨౨౦ఈ 

టీక..-అన్నతోదరి = పలుచని గర్భముగలది (ఇకృళోదరి అనియు (అ బద్ధాల 

మారియనియును బెడిదంప్రుచాయల పీడెంబు = భయంకరముగా మెరయుచున్న 

భాకును ఒరవెళ్ళకా జరీనదూసి = ఒరలోనుండి తటాలున పైకిలాగ 

క, శం దల ధరణీపాలక; 

యాం దలవం పాయె నిప్పు *+డందతిలో చె 

చ్చో౭ దలపెట్టక నెనరి 

చ్చో౭ దలపెట్ట కటు విడువ్రు చూతువు నన్ను౯. ౨౩౫ 

టీక... చకా = అవును (కంఠమునేకోసికొందును) తేల = నీ వవతేలికిపో, 

ధరణీపాలక్క భొకా = చాలు - వాలు ఎచ్చోకా తలపెట్టక = ఎక్కుడగానీ తల 

దూెపీ వీలులేకుండా ఇప్పుడు అందటిలోనకా, _ తలవంపాయెకై=ాఅవమానమాయెను. 

ఇచ్చోక్ డా ఈసమయమున్స చెనరుతేలపెట్లక=దయతేలపక్క అటు విడువు - నన్నుకా 

చూతువు = ేను గొంతుకోసీకొందునో లేదో నీచే చూచెదవు, (అని బెదరింపు 

క, అని "మటీబాముల బడ లే 

నని కెదువు దుస్పి దాటునాయితముబ ల౯ 

'బెనంగు నల యుజీయవచే సురి 

య నులిమి బలిమి విడిపించి యను ననుర క్రి౯. ౨౨౬ 

Y 7. పా. అందలో (“అందటిలో! ఇని ఫూ ము, పా; తంజ, తౌ. 

సాఠమున్ను +) 

1 కా. పొ. “నురుబాముల. 

మరుబాము లనగా మన్మథబాధథలు. (= కామమువలని పీడ, “నాము = 

Embarrassment, entanglement’ (టౌను, పరపురుషుడు తన్న ంటినయవమానమున 

కోయవజాలక గొంతు కోసికొన బోవుచున్న త్రీ సీన్స మరుచాముల. బడలేిననునా 

'మథీ బాములి అని సరియైన పాఠము. వూ. ము, న నున్నది. శా. పా, మిది నమ్మ 

కముబేత వావిళ వానే కాదు. నూ, సని, కూడా “మరుభాములి ననియే అన్నది. 

(చూ, 'ఆటియ.) 



కిగిం సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

నిటి యన్యాయ మేజూతి నెన్నం జెన. 
౬ యి 

దొంటికతలందు చెప్పగా వింటగలదె! ౨౩౯ 

టీక...-నోరనుడువరాబెకా = నోట బలుకరాదు సనేకచా, ఎవరికిక్ మదిక్షా 

శలపం౫గళాదు = ముశసులో అనుకొనుట కెనను తగదు, 

మ. తనసీటు 'లెజయకా రయం బడరం దొ ల్ల౯ రాణివాసంబులోం 

జనుకు నేరమి యాం గదా సవతి యార్షస్టం బట్టి చంవింప నే 

ర్పున నీశైవడి మాయ వన్నినది పోపొమ్మంటిమా యామె సీ 
కనుమానంబు దొలంగం6 దెల్బంగద యూహావోహ లిం కేటికి౯ా, 

ట్రీక్ష.=రాణీవా సంబు = అంత$;పురము ఊవోపోహలు = పనికిమాలిన వితర్మ్హు 

ములు. 

మె. అలఘువ్రాభవ యింక ?సీకొలను రాజ్యం "బేమి గానున్న దో? 

తొలాళ గీ ర్ట భవత్సతాపబలము౯ దూరీకృతం బయ్యె న 
క్ష లకాంతాళకుళారకుం దనయు(డక౯ా కూరి గృపక౯్జూాచి భూ 

స్టలిలో వెల్వడం 'గొట్టిన్టయిన నాజ్ఞల్ జబ్బు దాయకుకా బయి౯: 

7 పా. 'నీకొ లము రాజ్యం చేమి శానున్నవో (వూ. టీ, లేదు 

6కొ లము పస్తావ మృప్రసక్షము. కొలము రాజ్యము రెండు కావున “ఏమి 

'కానున్నదో”' అని యేక్రవచనాంతముగా చెప్పుట తప్పు వూ, ము, నను తంజ, 

(ప్రతులలోనుగూ'డా “కొలను అనియే యున్న ది. అంతే కాక మూలమున సైతము 

“ఈపాపమున రాజ్యమేమిగాలదొ? (నవ. పుట, 60 అని యున్నది. కాబట్టి) 

కళ్యా పా, నిహ్కూర్జ్మ గా తప్పు, 

(శా, పొ. ౯ వెల్వడం = గొట్టనట్టయిన.! (వూ. టీ, లేదు.) 

ఈపాఠమును బట్టి నయార్ల వుడు సారంగధరుని దేశమునుండి "వెళ్ళ గొట్టవలసీన 

దని సలహాచెప్పినశేర్పడు చున్న ది, కాని తరువాతి పద్యములలోని “జననిందొడరిన 

పాపాత్ముని. బట్టి “తెచ్చి తునిమింపందగుక? అను వాక్యముచేత నయార్లవుడట్లు 

ఇప్పలేదనియు _ వె పాఠమే తప్పనియు సిద్ధాంతమగుచున్న ది. అదియునుగాక 

నవనాథ చరత్రములోన్ని._ 

“వలదు పుతుండను వాత్సల్యమునకం నగృపంటేసి వళ్ళిపోగొట్రిననైసం 

జపచప్ననె యాజ్ఞసానదు మీద (పుట, 60) 

అను పంక్తులుకూడ్యా శా. పొ, తప్పనుటకు తగిన తా ర్మాణమగుచున్న వి, 



౨.7] “రాజు మం[తులతో ఆలోచించుట 3౫4౧ 

ట్రీక....-అలఘుప్రైభవ = గోప్ప పొరతనముగల రాజూ ఈకొ లను=ఈపాపము 

చేత, బ్ఞంకకెాఇకమీదట్క రాజ్యంబు, ఏమికానున్నదో=ఎటి దుస్థికిని చెందనున్నదో క, 

$ రతొలలెక్ = నీకుగల మంచిపేరు చెడపోయెను, భవత్ - (ప్రతాపబలముక = 

స ప్రళాపముయొక్కు పటిమగూ డా, దూరీకృతంబయ్యొక- = దూరమైెపోయెను, 

ఆ _ కులకాంతారకుతారకుకా = కులమ నెడి వనమునకు గండ్రగొడ్డలి (ఆధ్వంసకుడ్యు 

అయిన అదుర్మార్దుని, తనయు(డకా కూర్మికా కృషపక్ చూ చి=మన్ని ంచి, ఛూస్థలిలో 

వెల్వడంగొట్రనక = (చంపక ఊరక మనళ్ళూమినుండి వెళ గొటినయెడల, పయిజకా 

రానున్న కాలమున, ఆజ్ఞల్ = తను యు త్తరువులు జబ్బుదాంకుక = దుర్చలములగును* 

(జరుగవని భె) 

క. జననిం దొడరినపాసా 

తుని గొబ్బునం బట్టి తెచ్చి తునిమింపం దగు౯ 

పది తే దిశ సంకోచము 

మనుజాధిప కార్య మనుడు మతివుంతు. డను౯. ౨ర౨ 

గీ. అధిప యిది శా స్త్రమతముగా దరసి చూడ 

ధనము వోయిన, ఘన మనసాప వుయిన, 

నొకటి తనయింట దుశ్ళీల మొదవిన, నది 

బయలు పేీయంగం దగ దను నయము గలదు, ౨౮౩ 

టీక. ధనము పోయినను = ధనమును “తెలివి తక్కువజే పోగొట్టుకొన్న ను, 

ఘనమనస్తాపమయినజ. = గొప్పఅవమానమును ఫౌాందినన్కు తనయింట్క దుశ్శీలము 

ఒదవినక్ = దుళ్చరిత్ర తేటసించినను, బయలుచేయతగదు అను నయము = నీతి 
® 

(శాస్త్రము కలదు. 

( అర్ధ నాళం మనసాపం గృహౌ దుశ్చరితొనిచ 

వందనం బావమానంచ మతిమా న్నృపకాశమయేత్ , (పంచతంత్రము) 

చ. చననున నొకవేళ రభసంబుమెయిక్ బిసతల్లులిండ్రకు౯ 

దసయులు ్రేమతోం జనుట తే ప్పగునే? తముచేయుతప్పు లె 

లను మగవారిమై నిడి చలంబున బాం కొనరింత్కు రెందు జ 

వ్వనుల మనోగతు బైలియునా రిల నెంతటివారు గావ లే౯. ౨శళ 



దెగ్గిర సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

ఉ. ఓనృప నాకుం జూడ నలయుగ్గలి ఏసుతుని౯ మనోవారా 

నూనపిలాసు6 జూచి నిలుపోపక పట్టిన లోను గామి నెం 

"తే నెగులూని వానిం బొలియిపణగ మాయలు వన్నె నిట్లు కొం 

డేనక్కు § ధర్శరా జలుగునిక-నముగా మిము జెప్ప నేటికి౯, ౨౪౮ 

టీక, ఊగ్మలి కా త్రీ (చిత్రాంగి నెగులూని = అవమానరూప మయిన 

దుఃఖమును పొంది వానికొ = సారంగధరుని పొాలియింపంగక = చంపించుటక్రు 

కొండేనకు = బాడీకి, (ఇట్లు) మాయలుప న్నెను; (ఆమాటల "నే నమ్మి మోరు కుమా 

రుని శిక్రీంచితిరా) నికు_ముగ్యా మిముక, ధర్మరాజు = అలుగుక = యముడు 

కోపించును, 'చెప్పనేటికిక = ఎక్కువనూట ెందుకు! 

చ. పొలంతుక మోరు. గానయిడం బొందుగ. 'జల్పినబే నిజంబుగోం 

దలంచెద రీ ర చెంతయును దబ్బర స్కూ “మగవాడు బొంశెనా 

(యల దడి గట్టినట్టు లగు నాండుది బొంకిన గోడ వెట్టిన 

ట్లలవడు నన్నమాట వినరా? వనరాశిపరీతభూభుజూ. ౨౪౯ 

టీక 1 వన భుజా జా సము ద్రముల'చేత చుట్టబడిన (సమ స్త్ర) భూమికిని 

(పభువైనవాడా, దబ్బర = = అబదము సుమా, (మగవాడు బాంకితే దడిగట్టి 

నటు ఆడది బొంకికే గోడ ఇటినటు' లేని లోకో కి, లం) 
య 6 ౦6౧ అటి 

గ్ బిలం? జరవ మూయ మూణశుండు గలదు గాక 

నోరు మూయంగ మూరు. జెందులను. గలదా? 

ర్ట శా. హా 'ధర్మరాజులను మిమ్ముక ” (“ధర్మకాజువంటి నిన్ను - ఫూ, ట్రీ) 

“ధర్మరాజువంటి నిన్ను నిక్కముగాం జెప్పనేటికికా అంయే అర్థమేమోక 

స టీ, (వాత ప్రతిలో, *కొండేనక్కు అనగా చాడిమాటలను నిజముగా నమ్మేటందుకు 
ధర్మరాజులగు = ధర్మరాజులవంటి మిమ్ము? అనియున్న ది, “ధర్మరాజులగు తంజ, పా, 

“థర్మరాజలుగు? వూ, ము. పా, 

1 శ్రా, టీ-- “సము దముచేత చుట్రంబడిన భూమిని ఏలువాండా”, 

భరామి చుట్టబడుట ఒకు సము ద్రముజేత నే కాదు; నాలుగు సముదములబేతను, 

“నన రాశి? ఏక్రవచ్నమున నున్నను బహువచణార్భము నిచ్చునని వూ. టీ. కర్త లెరుగరు. 
(చూ. ౧-౮౭; ౨౧౩౨౯ (క్రింద) 

2 నా, పొం “చెలువ (౧చెజవి అని ఫూ. ము.) 

ఆవి తప్పని కా న్ర్రీగాధ “చెబువు అని దిద్దినారు. కాని లోకములో 

చెటువుకు మాతేగాన్సి అమాతకు మూకుడని పీరుగాని, ఉన్నట్లు నేనెక్కాడను 



5) రాజు మంత్రులతో ఆలోచించుట Sn 

మమొరు లనుట కేమి సారంగధరునిమోాం౭ద 

నాకు సంశయ మయొదవ దో నరవ లేణ్య. DAO 

టీక. చెరవ = పాత్ర (=కుండ) “ఈ50డ మూయ మూాకుడున్న దిగాని నోరు 

మూయ మూరో డున్నదా! అని లోకో క్తి, 

కః వతన్నాత్రుండె చేతో 

జూ తారికృపాక టాతజాతుండు సుగుణా 

స్వీతుండు తెలియక యాడెద 

* రాతని కటువంటిగుణములా నరనాథా, ౨౫౧ 

టీక. చేతో, తుడు. చేతోజాత = మన్మథునిక్తి అరి = శతు) వెన, 

యీక్యరునియొక్క_, కృషాకటాత = దయాదృష్టిబేత జాతుండు = పుట్టినవాడు 

(సారంగ ధరుడు ఏత న్యా తుంజె=ఇంతటి సామాన్యుడా! కాడ్కు సుగుణాన్వీతుండు= 

మంచిగుణములతో కూాడినవాడు... తెలియక ఆడెదరు = ఆతని నద్దుణసంపత్రి “నెచగక 

పలి కదరు. ఆతని కటువంటి గుణములా'!_ (ఆతనికట్లి చెడ్డ గుణము లుండవని భా 

వినలేదు. కుండకు మూతే ఆమూతకు మూకుడను పేరు లోకమున నున్నది. విబేశీయు 

డెన (బౌను, “మూకుడు An earthen platter used as a cover,  శరావను, 

కుండమిద కెపే ప్పేది” అని (వాసియున్నాడు, విస్తర "మందుకు? “ఇరవి అను పదము 

నెరుళక కా్యశ్ర్రిగారు (ప్రాచీన పాఠమును - అర్థమును గాడా చెరచినారు. “చెరవ డా 

పాత్ర అని యెల్ల నిఘంటువులలో ను ళ్ న్నది; పాడండి. 

(సి ల్స్ 6 తొన్రూది భ్ఞాండముల్ దనరు వించి యనంగ 

విస్త ఎకో తత్సంజ్ఞ “వలయు చుండు 

6 జెరవి యనంగను జెరవమనంగనుి. (ఆం. భా. 2245), 

(2) “చరవము = (రూ. చెరవ) వంటకున్సు నీళ్ళు కాంచుటకును ఉపయుక్త 

మయిన యి క్మేడప్మాత్రముి (శే. ర 

(త్ర) *చెరవము - A brass kettle or boiler.’ (టౌను 

(క) “ఇం బెడు దు లేడు చెర వడు బిందెడు, (అప్ప. 5-72) 

సంస్కరణవిశేషమువల్ల చరవి చెబున్రులో కలసినది. ఆసంగతిని గమనింఫక 

వావిళ్ళ వారు “చెఅువుి పాఠముెనీ కొన్నారు. 

ఈపాశా౦ (వారని? 



3౫౬ సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

క, చెలిమాటల ౩ తొడింబడ్ 

ఖలు6 డని సుతుం దునిమి లేని క క కొటకుం గా 

నలకు రఘురాము ననిచిన 

యలదశరథువూడ్కి-6 విదప నడలుదువు సుమో. ౨౫ 

టీక, తొడియబడి = తొందరపడి, అడలుదువు = శోకింతువు, 

వ, అని పలికిన మొగంబులు చెలివొంది కొలువువా శెల్ల ముగి 

మంతుం గొనియాడిరి. నృపాలుం డిట్లు నానా పకారంబుల మంత్రుల 

నొరసి యడుగ వార లాడునుడువులకు నుజ్జూంతలూంగు నుల్లంబునం 

గార్య నిశ్చయం బిద్ది యన నేరక యపారమోహసాగరంబున "మునింగి 

తనలోన, A393 

టీక. ఉల్లూ(తలూ(గు ఊల్లంబున = ఆందోళే నము పాందుచున్న మన 

సుతో, లా అపారచోహసాగరంబునక అంతులేని అజ్ఞానసము.దములో _ మునిగి, 

క, ఇటు చూచిన. జెలిపైం ద 

ప్పటు చూచిన సుతునినేర మవుం గా దనలా 

'నెటువల వచ్చునొ మోందట 

నటమటమో లేక నిజము యది మెబుంగముగా. ౨౫ 

టీక. అది = ఆజరిగినకథ అటమటమో = అబద్ధమా, లేక నిజమో? 

ఆ, వె, అల్లసీళ్ళలోనిము లయినది యిది 

యిట్టు లనుచు నిశ్సయింప రాదు 

కప్పి పుచ్చ రాదు, ఖండించి యాడరా, 

"దేవి పేయువాండ నింక ననుచు. SAA 

టీక... 2 నీళ్ళలోని ముల్లు = తెలియరాని విషయము కప్పిపుచ్చరాదు ఆ 

లోకమునకు తెలియకుండ మరుగుపరచగూడద్యు ఖండించి - ఆడరాదు = ఇది - 

యిట్టిది, అని నిశ్చయించుటకు వీలుకాదు. ఇంకేమి బేయుదునుళీ ((ఖండించుట 

To deside, settle, determine.’ (బౌను,ఎ) 

/ ఫూ ట్రీ, (వా పితిలో “నీభ్ళలాేనిముల్లయిన ది = ఆజలములోపలనున్న 

సొమ్మును”. అనియున్న ది. 



౨] రాజు మం[తులతో ఆలోచించుట 3౫౭ 

యా 

వాలినహృదయాంబు జంబు, వసు మతిమో దన్ 

వాలినమూాపులు, +ముగమున 

వ్రేలుకనలు, ముకుూ-మోంది వె లుం దనరన్, ౨౬ 

టీకః..-(వాలిన అప్పలు = = వాలిపోయిన కనురెప్పలు వెతక ౬ దుఃఖముచేత, 

ఇ వాలిన = వాడబౌరిను హృదయాంబుజంబు = మనస్సును; వసుమతిమోందక- = చేల 

మిద = (వాలినచూపుల్యు మొగమునక, (వేలు = తాండవించుచున్న - కనలు == 

క, వాలినజెప్పలు, వెతం గ 
స్ 

కోపమున్ను; ముక్కుమి6ది (వేలుక్కా తనరకా = ఒప్పగా. 

కను'రిప్పలు వాలిపోగ్యా నేలచూపులు చూచుచు వికలమెన మనస్సుతో, 

యొగమున ముడివడుచున్న కోపముతో రాజు తనలో తాను తక్కించుకోని _ చింతించి, 

అచ్చెరువున ముక్కు మై వేలు పెట్టుకొని, యున్నాడని తౌ. 

ర్ం ఉన్నంత నృపాలున కని 

యె స్నీ తిజ్ఞు డనుమంపి యా మతివుంతుం 

డెన్నిన ప్రకారమునణే 

యన్ను ల చపలాతిచం చలాత్శలు సుమా. oe 

టీక. ఎన్నిన = చెప్పిన, అన్నులు = స్రీలు, చపలా = మెరువుకంెటెను, 

అతిచంచల 2 ఆత్మలు = మిక్కిలి చంచల నుయిన స్వ భావముక లవారు, 

ర్, తనక ల్ల తెలుపదే కద 

మన కల్లలితాంగి, బుద్ధిమంతు నోకని నే 

ర్పున మెల్లన రాకొొమరుని 

మన మెల్లను చెలిని చూడ మున మంపం దగుకా ౨౮ 

టీక, తనకల్ల = తాను కావించిన అబద్ధకల్పనము, రాకొవురున్సి మనము -[ 

ఎల్లను = మనసుతీరంతేయును. 

వ. అనిన మతిమంతుం డందుకొని యవ్విభున కిట్లనియె, ౨౫౯ 

* పారాం. “వసుమతి నెలకొక - వాలుంజూపులు.) 

f కా, పొ. (ముగమున - (చేలంగను.) (గనేలం - దని ఫూ, ము. పా 

ఏమి (వేలంగనో! (వూ టీ, లేదు.) “సు౫మున - (వెైలుగనలు” అని తంజ, 'తౌ.పా, 

వావిళ్ళ వారును, నూ, ని వారును కా, పా, నే (గ్రహీంచినారు, 



బూ సారంగధర చరితము (ఆ, 

చ. మిగుల ధృఢంబు చేసి కడ మో 'రడుగం దగయింపంటెల్లు? ని 

మృ్మగువ నె? యింక నికమగు మాటకు నిం దడిగింపుం డూరశే 

3 ్రాడుకుమారు చాజడిని బెట్ట జెల్లునె* ఏంట లేదె “యిం 

ట గెలిచి రచ్చ 'గెల్వు'మునునానుడి? నానుడినానుండీ చెవిక ౨౬ 
టీక. నానుడిక = లోకో క్రిన్సి నా నుడికొ = నా మాటను చెవికా 4. 

ఆనుండీ = వినండి, 

క, వుడిరాశ్వుల నమ్మకు నయ 

,  విదుండవు గద వేగిరంబు వెరవరిం జెజటుచుక; 

బదరకుమో, లెస్స పడిం 

బదిగ విచారించి సేయ మంచిడి సుమా. ౨౭౬౧ 

«fF 

టీక. మదిరాతులకా _ త్రీలను నమ్మక్యు నయవిదుండవుగద = శే 

నీతిశాస్త్రము నెతిగినవాడవుగడా, వేగిరంబు = తొందరపాటు వెరవరికా = "నేర్చ 

మైన వానినిగూ-డ్యా జేటుచును, (కాబటి ? +పదరకోమి = వెగిరపడవలదు, త 

బాగుగా, పదింబదిగక్ = ఒకటికి శెండుసారులుగ్యా విచారించి చేయుటమంచిది, 

“మదిరాతీ* యనగా మదముగప్పిన కన్నులుగల ఆడుది? అని ఈ రకర 
0] 

‘awoman with fascinating or bewitching eyesg'— ని ఆపి, 

1 శా. పొ ోఅడుగం - ద; వేడంి జెల్లు” (“తగవు = న్యాయము, 

ఏడళ = ఎందును అని వూ, ట్ 

2 శా, హాం “యందు 

క పొఠాంంఎ ఇదెగ్గడిి. 

సభా. టీ పదరకుమో = కోపపడకుమో) 
పదరుు అను (కియకు “కోపపడు అను నర్భమును కలదుగాని యిక్కడ 

తగదు, ౯వేగిరము వెరవరినెనను చెరుచును, కాబట్టి కపప డకుముి అనుట అసంబద్ధ 

(పలాపనునిపించుకోనును. 

“పదరకుము? (= తొొందరపడకున్సుు. విచారించి చేయుము? అను పలుక 

రీక్రి)ంది నాక మునుండి యనువడితేములు, 
“సవాసావిదథ్తన్మకియా, మవివేకః పరమాపడాంపదకొ 

వృణ లేహీ విమృళ్య కారిణం, గుణలున్ధా సయ మేవసంపదః? భారవి, 



౨] రాజు మం్మతులతో ఆలోచించుట ద్రిగ౯ా 

క. అనవుడు జనపతి యడుగం 
నికిన నే మాయె దోసమా “ని ప్పనినం 

తనె నోరు పొక్కదు గడా 

యనిపీ యటుం చెలిని చూత మని కడు వేగా: ౨౭౨ 

క, సడిసన్న 'పెద్దవారలం 

గడశకా దగువారిం బిలిచి కల్గ గలిగిన 

నుడువులవల్ల నె కానం 

బడుల గద "తెలియు. డని ఇ పెట్టి పంపిన వారల్, ౨౬౩3 

టీక. 1 సడిసన్న = పేరు పినిద్దిగల, “పెద్దవారలకా = "పెదమను ష్యులను 
య ద ౧ 

పదరుట = తొందరపడుట్ట అనుట కింకొక యుడాహరణము, 

క *“పదరిన గార్యము చెడు 'సం 

పదచెదరు మహాపదలకుం బదపడు, “నహాసా 

విదదీత న(కియా” మను 

రదునాయ్యకు చదువవినవె శకివంశమణీ?” (రాజవాహాన విజయము.) 

౩-౨౨౭ లో, “పదరితి నయయో' అని రాజే మొత్తుకొన్నాడు, కాబట్టి, 

యిక్కు_డ = “సదరకుమి = కోపపడకుమిి అనుట తప్పు, 

ఉసన్న == చిహ్నామును బట్టి నిజము నూహింపయలి. 

ఇద్సి ఉజ్జాయింపుటీక. వూ, టీ, వారికి “సడిసన్న తత్వము బొ లిగా తెలి 
ఆలి అలీ 

యదు. అందువల్ల "సే పలుతావుల పలురకముల అర్థములు (వాసినార్యు చూడండి, 

(ly D0. “సడిసన్న వారు జ సన్మాభలు?. 

(దే. eee “నడిసన్న ఛానిగాకొ = నిండితునిగా.' 

(త్రి ౨౫43, 'ఏసడిసన్నమానిసివొ = ఎట్టి యింగిత్రజ్ఞురాల వా.) 

“సడిసన్న "పెద్దల సారంగ భరుని నడిగిరాందగు బారి నంపింపవలయు). 

(బౌ. శంభు, సారంగ, ప్ర శీర్.) 

(ఓ) కసడిసన్న = అపకీక్సి - పెద్దలకొ' అని కాశ్ర్రిగారిటే టీక, 

ఇట్లు “సారంగి ఫూ, టీ. లలో ఒసడిసన్ని యర్గము చాలా రపాభాసమై 
యున్నది, వారికెల 'తెలియలేదో గాని “సడిసన్న” కావ్యములయందు బహుళ ప్రచారము 



దిజం సారంగధర చరిత్రము [ఈ 

ఆ అ శామె “వా, AAD DD (వ్యవహా రజ్ఞానముబే పరు (ప్రతిష్టల 'నార్టించిన పెద్దలను) పెట్టిపంపినక = పంపగా 

Grn? అష మం అ గో _ పాదు యే ని దై (“పంపు' అను నర్భ మున న పెట్రపంపు అను వాడుక నెల్లూరు మండలమున నున్న ది 

గల పదమే, నిఘుంటువులయందును పఠితమెన పదమే, (బ్రౌను పండితుడు “సడిసన్న_ 

celebrated, famous, renouned. (ప్రసిద్ధిగల - చేరుబడ్డ.” అని విశదీకరించి 

చెక్కు_దావారణము లిచ్చియున్నాడు, (శ, రఈకోర్త “నడిసన్నిను (ప్రత్యేకముగా 

(గ్రహించలేదు. పొరపాటు, 

ఒక కొన్ని (ప్రయోగ ములం,-- 

(భారతమునుండి). 

(1) “మన వలలు౦డు లావున బంటుతనమున 

జను అలెబుంగ గ సడిసన్నవాండు” (విరాట, 8-152.) 

(2) “అని 'సడిసన్న యేడ్తెట బృహన్న లకుంగల దంబుజాన నా (విరాట,4-1ర్, 

(శ్ర “శార్వాది గుణముల సడిసన్న యా ప్రయో 

ధుల బె ల్ల్రమర్పుటయ లఘునీతి? (శాంతి. 2.284.) 
య 

(క) 'భుజగర్షమునకా సడిసన్న పాండు భూ 

వర సుతవరముకి (కర్తం 1-246, 
౧ ల 

(5) “అత్ర విద్యా వై దగ్భ్యంబున సడిసన్న కవ్వడి వధింపనీకు వశంబగు నే? 

(సౌప్తిక 2-74) 

(6) “భుజ సారమునకా సడిసన్న రాజులకొ ధనములు వాలంటదెండని” 

(ఆ, హరి, 4.151.) 

(7) శక్తి కమారాఖ్య సడిసన్న కోమటి (దశ. చరి. 10-108.) 

(6) “సౌందర్య సంపద సడిసన్న దానవు” (హరవిలా. £-258,) 

(9) “చలన విపహీనవృ త్తి సడిసన్న పరాశరుం డాదియెని (పాండు. ర్-212.) 

(10) “సడిసను భక్తుండాసురియ చాడయగారి (ప్రసాది 

(వృహెధిపళతకము. రీల్) 

(11) “పడిసన్న లింగ ప్రసౌదులు భ్లువిని! (చర్మిత్ర. పుట, 165.) 

(12) “సడిసను లింగావసరములు కేసి? (బసవ, పుట. 1820) 

హరా! ఫూ, టీ, (వాత్యప్రతిలో “సడిసన్న = సెగచెరిగిన గొప్పవాండనుి 
(an య 

అనియున్న ది, 



---+ పెద్దలు సారంగధరుని విచారించుటః__ 

వీ కల నెనం బరకాంత. దలయె త్తి చూడండు; 

*చజఅచువారలం గూడి పలుక6 బోండు, 

మిగుల సిబ్బితికాండు, మొగమోట గలవాడు 

పలికి బూంకండు, బహుభావి గాడు 

నేర్చినవారిని నేరనివారినిం 

దనవారింగా జూచుపినయ'పరు6ండు, 

కినిసి యెవ్యరిని *నొచ్చిన నోర బలుకండు, 

కపట మెటుంగయడ్కు గర్వి గాడు, 

గీ, మేరమానిసి, స్కా దుపకారి, గోల, 

నిర్శలుం; డట్టివానికి నింద మోవ 

జేసియగా విధి! కటకటా! దోనకారి 

దయ్యమున కేశ సత్యంబు దలంచి మూడ, ౨౬లో 

ళా మా. “పడుచు వారల(/సాడి నడువంబో౭డుి ((పడుచు.. , పలుక(బోండు 

అని వూ ము) 

“పజచువారలి అని సరియైన పాఠము, తంజ, మద, (వాత(ప్రతులలో నున్న ది* 

పఅచు = (ప్రల్లదుడు అనుటకు. 

ఫీ, “పజిచుటామని యెంత పర్వులిడునొ.” (వసు. 8-151 

సీ, “ఠతీరద్రొక్కి యున్న యీ తేలిదండ్రులం జాల 

పజచవె సంతోప, పజచవైతి.” (పాండు. కిరి) 

క, “ఫీష్ముకొనిపోయిన దా నిం బరచుం వైకొన ధృ ర్మంచే కన్యాత్వమెడలి 

మగుశా నీఠకుక.”) (భా. ఉద్యో, 4-278.) 

2 చా, పొ, 'నొచ్చెడుమాట,' ((నొచ్చిననోరి ఫూ, ముు తంజ, వద, (వాత 

(ప్రతులు. 

నొ-చ్చిననోరు జాసీయము, “నెచ్చిన నోశెత్తడ 9 అని లోకవ్యవహవోరము 

కవుల (పయోగములును కలను. పీ, చక్కునివారిలో( బక్కు_ని వాడు దాయడుం 

న 
చీన్న గాని వేగంబునీడు బంటు నొ చ్వినోరం బలుకండు నెజవాడి.” (ఈ. హారి. 6-278) 

గ్ 

46 



విజ సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

క. పజచువారలకొకూడి ౬= (ప్రల్లదపు జనులతోక లస్సీ పలుకంబోండు = 

సంభావహణ మైనను చేయడు. సిబ్బితికాండు = సరి బహుఫొపికాండు = అధిక 
ప్రసంగి కాడు. కినిస్ = కోపించి, ఎవ్వరిని నొచ్చిన నోరంబలుక(ండు = పరుషుష్రుమాట 

లనడ్డు మేరమానిసి = మర్యాదకలవాడు- సాదు = శాంతుడు, [గోల = అమాయికుడ్డు 
దయ్యుమునకుక. = డెవమునకు. 

గీ అనుచు దమలోనం గడు నొచ్చుకొనుచుం * ఒనుల 

జోక $ సొగసూను నారాజ సూనునగరి 

శీ. యువరాజునకు. దమ్ము నెబుక సేయు 

డనిన నవసరములవాగు నపుజె పిలువ. ౨౬౫ 

టీక. నొచ్చుకొనుచుకా = పరితాపపడుచు, పనులజోకకొ = నగిషీ. 

పనుల చెలువముచేత, సౌగసూను = సౌందర్యమును వహించియున్న [ = నగిపీపనుల 

మెరుగులచేత మిక్కిలి అందముగానున్న] రాజసూను నగరికిక = రాజకుమారుని 
మేడక్కు అవసరములవారు = జ్యాకపాలశరలు. స దుయయు చే గర ౩రుఎంరేఎ 

క, చని కని (మొక్కిన మితే పరి 

జనయుతు. డగు రాజసుతుండు సవినయముతి య్ 

తనగ ధైసరస నుచితా 

సనయుక్తుల. చేసి యను. (బసన్నానను. డై ౨౬౬ 

టీక... మితపరిజనయుతు(డు = కొలదిమంది సేవకులతో కూడియున్న వాడు, 
(ప్రసన్నాననుండు = పీతిచే వికసించిన ముఖముకల వాడు, 

ఇంకొక పిశేషము..-కినిసీ, ..నొబ్చిడు అనుపాఠమున లత్ణదోవముకూడా 
ఉన్నది, కావున ఆపాఠము తప్పు, 

7 ఫూ. టీ_ (గోల == పసివాడు) “గోలి యనగా అమాయికుడుగాని 

పసివాడు కాడు. “వి ప్రవరుండు గోలయుం బాలుండుగాన నప్పటికిం చెయడం గొంకెనో 

కాక (మను, 5-8 

ఈ శా పా.-“పనులసోనగ. (“ప పములసోగ=పను లయొక్క చెల్వము అని ఫ్రా. టీ.) 

సోగ క్ర చెలమ = అ నేయర్థము "లేదు. చెల్వమను అర్థముగల పదము (జోకి గాని 
'సోళి కాదు. *సోయగంబు సొబగు జోకమురును కీామరు.” (ఆం. భా. 8-41.) 

వూ. ము, న్కు తంజ. (ప్రతుల లోను పొఠము (జోకి అనియే యున్న ది. 

$ కాం పా కసాగసును గలన్ఫపసూను” (“సొగనూను నారాౌజనూనుి 

ఫూ, ము, తంజ (ప్రతులు) 
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ఉ, వచ్చినకార్య మేమి జనవలభు డంపయ౫ నన్ను. వీల్వంగా 

వచ్చితిరో? తగుల్లలుగు వారల శె మనవుల్ ఘటింపంగా 

వచ్చిశిరో? వచింపుం డని వారల సాశెకు వెల్ల దమ్ముల౯్ 
మెచ్చనిక న్ను ల౯ బెదరు మేకొన నె మ్మొుగమూంచిపలి-న౯ ౨౬౭ 
టీ తేగుల్ గలవారలకై = స్నేహితులు _- బంధువులు అగువారికొరకు, 

మనవుల్ ఘటింపంగాకా = సిఫారసులు చేయుటకు వచ్చితిరో? 

ఉ. భూరమణుండు మోకడకు( బొమ్మన వచ్చితిమ య్య; యెయ్యెడ౯ 
మరలు రాజు" కంబు నినుమిక్కి లి మూ, కనుర క్రిమై మము౯ 
గారవిఖిలం భ్రోతు, రటు గావున నొక్క-టి విన్నవింతు మో 
భూరివివేక, వీరి నటు ఫొ మ్మనుయడా యని యేకతంబునకా. ౨౬౮ 

క. ఒకయించుక మడి గొంకుచు 

“ ముకుళితనాస్తు అయి వినయమున “రాజకుమా 
రక వెబిచి చెపుదుము? వెజ 
వక చెప్పువ-మో!" యటంచు వారలు పలుకక, ౨౬౯ా 

క, ఇది యేమో యని యెదవడి 
యదవద యై గుండె భగ్ట మని తల్లడపా 
టొదవయగం బలుకుల దినత 

గదురంగ “నది యేమి దెల్పంగ దరయ్య' యనా: ౨౭౦ 
టీక. ఎదవడి = భయపడ్సి గుండె, + అదవదరై = చెదరి, 

సీ. అవసీత లేశుం డల్లవనీతలమునకు 
మొన్న వేటాడంగం జన్న పీదప, 

నంగజాలలు గా దనంగల్డ జూల. జలమ్ము 

మాఆ మొకగాలమున మోర లలుకం 
'బారువమ్మును బట్టం బచాజు నవన్నున 

రాణివాసముం జొచ్చి మోణిపతికిం 
(వూ, టీ... 6అదవద = కలత) న్ 
“అదవదయె?” అన్నప్పుడు “అదవది విశేపషణముగాని “విశేవ్యుము కాదు. 

కాబట్టి కలకి అని టీక (వాయుట తప. 

mm] 
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బ్రాణపదం వైనయెణావ్నీ. జిత్రాంగిం 

గనుంగాని మోహాంబు పెనలణగొనంగం 

గీ, దమకమునం బట్టినా రని తమ కడలుచు 

నాపడంతుక చెల్పినం గోపగించి 

f మిమ్ము నిది యంతయును నిక్కు-వమ్ముగాంగ 

నడిగి రమ్మనె నిప్పు డప్పుడమి చే(డు, ౨౭౧ 
టీక... అవనీతలేళుంు = రాజు అల, వనీతేలమునకుక = అడవికి _ ఆం 

రంగి 

జాలలు = అంత$ఃపురఫు కావలివాండడ్రు..__ “వంక లమునకా జా సాహా'సమున,_ 

త్రమకోక -= రాజుగారికి అడలుచుకా = ఏడ్చుచు, ఆపడంతుక _ "తెల్పినక.._ 

చ. అనిన నమశ్శివాయ యని యకూట యెక్క-డనుండి సంభవిం 

చెను వినరాని పాపమిది చెల్లరె! మాయలు వన్ని యీవిధం 

బున నలయింలి నాపయిని" 'మోపవెను నరమి? ౨ యిట్టి పలుగాలే 

వనవలసెం గదా యిపుడు వీనుల * నే మనువాండ * నిందుకు౯, 

క్, ఆయమ్మ యా[గహం బెడ 

బాయక శమరుంగపడ విన్న పముచేసిన భూ 
నాయకు(డిడి యా గా దన 

కీయెడ నామింద నాగ హీంపం దగు నే? ౨౭౩ 

టీక,_ మరయగుపడ విన్నపము చేసీనకా = కవ్పిపుచ్చి ఇెప్పినను.- 

గ్, తల్లి నామోంద నంట, లేనితప్పు మోపె 

నంటు యల యనుంగుందండి, డా నదియు నిశ్చ 

యంబు సేసె నట్క యిక గా దన్నం బోనె? 

యేరి నన నేల కలరి “సన యగుదు, ౭౪ 

టీక, కల్లరికా = అబద్ధమాడినవాడను. 

₹ కా, పొ “మమ్ము? 

పే కా పా “బరాెన్నెను. 2 “యితరోతయుకా? 3 6కే మనువాండ్క 

4 'దీనికికొ?, 
f7. పా. “నామాంది (“మరుగుపడి = త౦జ - ప్రతులు.) 
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క్ నాపాలీటిదై వముగా 

భూపాలుం. దలంతు నేను బారపొచ్చెము లే 

క శేపట్లం జి తాంగిని 

నాపీనతల్లిని దలంతు నాతల్లివ ల౯. _౨౭ ౫ 

టీక. ఏపట్లక = ఎప్పుడును, 

క, ఇది యిటువలెం గా శెన్నండు 

నెదలో, * నొండొక విచార మే నెటుంగమి కా 

మదనారియె సాఠశ్నీః యిఖీకం 

బదివేలును నేల పనికి మాలినమాటల్ * ౨౭౬ 

ఉ. ఏ నిశ నేమి సెప్పిన మహీపతి బొంకుగ నంచు నెందు “ఠా 
జానుమతంబు ధర్మ" వుని యండ్రుగదా బుధు లైన నేమి మె 

ద్రీనె నటన్నం గొట్టమున నేర్పడం గట్టు) మటన్న చందమే 
కానగనయ్యె నొక(యుపకారముసేయుండు మోరలీయెడ౯, ౨౭ ౭ 

టీక... రాజానుముతము భర్మము = రాజు ఏది ధర్మముగా భావించునో అటే 

ధర్మము, ON ద్రీనినదంశు కొట్టములో కట్టి వెయ్య మన్నట్లు అని లోకో క్తి = విచార 

శూన్యవ ర్తనమని భావము, 

క, మొోామది శంకాతంకం 

బేమియు లేక సభవార లెల్ల వినంగా 

నామాటలుగా. గొన్ని మ 

హీమండలవిభునితోడ నెజిగింపం దగు౯కా ౨౧౮ 

క. మండలపతి తప్పొప్పులు 

శెండు విచారించి తగినరీతి న్నీ తి౯ 
దండన పేయలోం దగు ను 

ద్దండము సేయంగ శుభము దలకొన చెందు. ౨౭౯ 

+ శా. పొ, 'కీపట్టం' (*కెపట్లంి - తేంజ _ (పతులు. | 

పినతే ల్లిని తల్లివ'లె తలచుట “ఈపట్లి మాత్రమే కాదు. కావున కా, పాం 
సరికాదు. 

1 శాం పా, గోండోొకి (“నొండొకి ఫ్రా, ము, తేంజ, (ప్రతులు) 
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శా, దాశ్నీ శ్యాకరమూ ర్తి ఫోడశమహాదా నాదిధర్శ। క్రియా 

దవా యాాశి తదీనర తణక శా ధారంధరీసతర్భా పా 

ఏశూ శాశ్వతకీ రవెఛభవరమాభృ చ్చోళసింహాస నా 

ధ్యశూ దుర దరాటికారీటదల నై కాశేయకొశేయశా. 

క, యాచనకవినుత వనితా 

చీచనకతనూవిలాస శృంగారక ళా 

సూచనక మక విత్వా 

లోచనకందళితహార్ష లోలుపహృదయా. రే 

స్ర్విణి 

"దుగ్ధ వారాశివిద్యోతిక_ | సుధా 

భుగ్దురీణామ నాగ్భోగవ రీ దయా 

దృగ్గుతా శెవ ధాత్రీమరున్ని స్వత 

న్నీగ్గసార స్వతస్పిద్ధసార స్వ తా. 95౬ 

గద్యము. ఇది శ్రీనూరనారాయణవర ప్రసాద లబ్ధ ప్రసిద్ధ వాగ్విభవ! 

సుధాసారజనితయళోల తాంకూర చేమకూర లత ఇ'మాత్యకుమార 

సమారాధితబుధసమాజ _ వేంకటరాజప్ర ణీతంబెన సారంగధర 

చరిత్రంబను మహా ప బంధంబునందు ద్వితీయాశ్వాసము, 

ఇది శ్రీకింక వీందిభుటాపంఛాన నే త్యాద్య నక విరుదవి ఖ్యాతవిద్వశ్క 

వీశ్వరతిరుపతి వేంక టేశ్వరకృపాపాతం) ఖాత) కాళ్ళ్యపసగొత)  దీజాలాన్వయ 

పవితి) సరస్వతీనృసింహాపుత) రాజలమ్మీకళే తి పైంఢపిబంధపఠనరచ నాధుకీ॥ 

పిచ్చయశా స్రీ పిణీతంబున్సు *జిత కాశి నామకంబును నగు సారంగధర చరిత టీక 

యందు ద్వితీయాశ్వాసము, 

| 
$ 

ధక్తాక్టు డివి 

1-8 పద్యములు “విజి ద్వితీ యాళ్వాసాంతమునను లె వదె (ప్రథమా శ్వా సాంతమునన 

నున్నవి, 



(శ్ర 

సారంగధర చరిత 
| 

న టా Arr 

ము 

తృతీయాశ్వాసము 

శ్రీ ధుర్య శా రె ర్య 

క్షాధరమూర్ణ న్య యాది గర్భే శ్వర ని 

ద్యాధిక వితరణదీక్షా 

రాధాసుత యుచ్యు కేంద్ర రఘునాథన్ఫీపా. ౧ 

వ. అవధరింపు మిపిషభంబున నవ్వోసుంధ రావరకువమూరుం డగు సారం 

ధరుండు మం త్రి పుంగనుల ననిచి యనివార్య భై ర్య ధురంధరుం డై 

యుంజె నంత, 

చ అనిపినంబోయి వారు { నతుల, యతులై కవిసీతరీకి ని 

ట్లన్సి “రవభారు; ఛారుణి శ1తలాధిప శేఖర) స్వామియానతిం 

బనివిని యకుమారు(గని మూవుదిలో ననుమానమెల్లం బో 

వను విశదంబుగా * నడిగి వచ్చితిమయ్య యనేకభంగులకా. 3 

టీక... నతులె = నమ'స్క_రించినవామై (“నతుడు- 0౮16 who is prostrate. 

(బౌను.) అతుల, ..రీతిక = సాటిలేని మంచి వినయముగల వారి పద్ధతితో (=మిక్కి-లి 

వినయముతో) ఇట్లనిరి; ధారుణి *... శేఖర = రాజేష్టా, అవధారు = చి త్తగింపుము. 

(“అవధారు - ON Listen! 0 give ear’ (బౌన్సు స్వామి ఆనతికా = తమ అజ్ఞ 

(పకోరము, పనివిని = పోయి, మదిలోని - అనుమాన మెల్లక-, ఫోవకా = తీరునట్లుగా, 

విశదంబు-గాక = స్పష్టముగా. 

+ కా. పా. “నతులైకవినీతిని నీతిదోయపి (ఇదే వూ. ము, పొ) 
“అతుల ఏక వినీతిక=సాటిలేక ముఖ్యమయిన వినయముతో అని ఫూ, టీ 

స కా పొ *నయంబున "సేలెడి సామియానతిం, బనిచిని (6రయంబున 
నేళైడి...' ఫూ, ము, పొం 

* పాూధాం,. దెలిసి” 



వైర సారంగధర చరితము (ఆ, 

క, జుిధన్వుండు గా డన్యుం డ 

సాధారణు6. డతండు మైవసన్నిధి 8 నిదగ౯ా 

శోధన చేసినం * గాసి య 

శోధన యొుం డొకటి దలయపం జొప్పడ డింక౯ ౪ 

టీక. ధన్యుండు _ చిక డా ( సారంగధరుడ్యు పుణ్యమూర్తి అగును (గాని 

అన్యుండు కాండు,--- క్లోధన =ా (పమాణాదులబేత నగు పరీ, (“యకోధని అను 

సంబోథనముణేత, “తొందరపడి అక్రమ మొనర్చినయొడల యశోధనమునకు హాని 

వచ్చును; జాగర్తి అని "హెచ్చరిక 

క, మనవిగల దొకటి “చిత్రాం 

గనె *యీవమౌాటు బెదరించి కినుక౯ “నీవం 

కనె *తప్పిది, గట్టిగ 6 చెపు 

మన నృపుతోం దాన కెలుపు' నని యతండనియెకా ౫ 

టీక. తాన తెలుపుకా = తానే చెప్పును, 

7 కా. పొ ఆ ధన్యుడు గాం డన్యుం డ సాధారణుం డతడు”; 

వారు భావించిన యర్ధ మేమో? (వూ, టీ. శేదు).- “సాధన్యు(డు? వూ, ము, 

పా శు'ధన్యు(డు? తంజ, పా. (మూడు(ప్రతులలోను ఈపాఠమే యున్నది.) 

కా, పొ. 'నతేనిక 

దెవసన్నిధిని - కోధనచేయవలసినది “అతని” నొక్క్కునినే కాదు; చి తాంగీని 

కూడాను. “ఆమెను నన్ను చేవాలయంబునన్కు "నేమించి మాటాడ “శేరుపరయ్య” 

అని వా. శం, అనువాదము. (చూ, పు. £9) కావున కా, వా. సరికాదు, “సన్ని 

ధిని తక? అని తంజ. తా, పా, 

జ శా పొం లంగాకి (ఇది ఫూ, ము, పా 

(గాని? తంజ, పా, *...సన్నిిధి బరి'ససెనంబున దిబ్బ. బట్రించి గాని) యుండు 

విచారంబు లూహింపంగాదు.” (నవ, పు. 65.) 

షపా-ళాం..-*యామటుమూదలంచి' 26తప్పగునిజము దెలుపు 

క. పా “(దానందెలుప్రు? 

“తానకా _ తెలుప) అనుటలో అరములేదు. కావున ఆఫాఠము తప్పు, 

అయితే ఏమి? కా్యత్ర్రిగారి (వాతమాది బేశ్వాసముకేతను _ తప్పని (త్రోసివేయు 

టకు ధెర్యములేకను వావిళ్ళవారుకూడా. *తానందెలుపు అనియే ముద్రించినారు, 

వూ, ము, లో 'తొనతెలుఫు అని సరిగానే యున్నది, 



3.]. 825 

+ రాజు మంత్రులు చిత్రాంగి నదలించి యడుగుట + 

చ, అన విని మంచిదే యని నృపా గ్రణి వారల నెల్ల వెంటం దో 

డొంని వెస రాణివాసమునకుం జనినం గని, నాతి సెజ్జ ది 

స్తన దిగి జూళువాపసీిండికంబము 1 చెంగట నిల్సీ, ము చా 

డ్పున వసివాళ్లు వాడుమొగముం గదియంగ ముసుంగుథీ దార్పు చుక, 

టీక, -ముసుంగు = వేలుముసుగున్సు కదియంగకా - తార్పుచుకొ = సవ 

రంచుకొ నుచూ. 

క, కొనగోరం దీసి కాటుక 

కనునీరు "చిటుకుు- మనల గడ మోటుచు వం 

చినతల యె త్తక యుండేెడు 

నన్ఫతోదరి కనిరి రాజుననుముతి వారల్, ౭ 

టీక, చిటుక్కు. మనకా = చిటుక్కుఅని శబమగుకటుు కడేమో టుచుక=ా 
రు a 

పోజిమ్ముచు. 
త్ 

+పాశాం. “చాటున? శఫ్ధి శా, పాం “దాల్బుచుక) (దాల్బుచుక” 

ఫూ ము. పా “దార్చుచుక ); “దార్చుచుక' తేంజ. 'పొ, 

ముసుగును అప్పుడు తాల్చినదనుటకం శే - తాల్చియున్న ముసుగును సవరించిన 

దనుట సరసముకడా! 

'తలకొంగు సవరించి తలుపోరచేసి? (చా, శం, ఫు, 50.) 

“ఒనర "హీమ స్తంభమూంత గా నిలిచి 

ముసుంగుడ్య్వ ల దిగిచి ముగుద చందమున. (నవనాథ, ఫు, 65.) 

1 శా, పా. యటుక్క్యుం (ఇది వూ, ము. పా 

సరిమైనరూపము 'చిటుక్కు_.? (చూ శ, ర) “చిటుకు 01 చిటుకుపొటుకో 

slightly, with a low soft sound- వీవు చిటుక్కు.మంే నిద్ర లేస్తాడు.” 

(బౌన్ఫూ 
(1) “ఇవిదార్చి విను చీముచిటుకన్ని (మను. 4.16) 

'పిపీలిక చిటుక్కు_మని చప్పుడు చేసినప్పటికి ని” అని జూ, టీక, 

(2) (సిటులనిమి తము మె క్రైలు 

చిటుకు చిటుక్కనలుం దిరుగు శిస్తుగవగతోకా,? (హంస, ర్-2ర్ 
ఇ ఇలాటి 



3౭౪ సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

ము, వనజా లేవణ, శిల్సికాకలరవ వ్యాజంబున౯ వచ్చి; ల్సి 

న్నను సారంగధరుండు థీ కనాయతుల సౌందర్భంబు ఏక్నీంచి మో 

హానివుగ్నుం డయి బలి బర్లు, నని హో రన్నా రటం, చెల్లరు 

సననగా బల్కి-కుమారునిం ఇలిపి రండీ యంచు రాజంపినకః ౮ 

టీక. శేళి కాకలరవవ్యాజంబునక = ఆటపాన్రగము నెపమున. 

వ మే మానృపాల + బాలు పాలీ కింజని తదష్భతాంతం బంతయు 

చెటింగించి. 
నా 

శా“వరా యూరి వివేకహీనమతి ద్రోహీ నందనుం డంచు ని 

స్నారా నమ్మిన దంతయుం గా 4 $ నే రంతఃపురీసీమకుం 

బోరో, రారో, కామాళ్ళు! వాపివరుసల్ బుద్ధి విచారింపశే 

గా రాబుంబినతల్లిం బట్టితివి యోగ్యం బే నిను౯ జూడలగక౯, ౧౦ 

(8) 'ఇటువంటయ్య లె క రా 

చిటుకమనక యుండ, సందెచీయ టివేళక (-వెజ, 2-18, 

చిటు ఎ యణ * చే . కంచన, ణా . (ఓ) “చీవుచిటుకుమస్న జిమ్మెటబుజ్జన్న,? (వేం ప £247.) 

(5) “మంధరుని బంధము విటుకనకుండం బెగంగొ టి కెనుళి 

(గిడుగువారి పతి) మిత్రలాభము. ఫు, 46, 

ధ్వన్యను కరణము లకును సర ప్రదాయమున్నది. ఒక భాహలోేని సంపదాయము 

. ల చ ల 

లింకొకభాపు వారి కె ష్నైండ్డుచగివినను అంతుపట్టవు, 

ఫి శా పొ. 6 నీయతుల,4.మోరన్నారటంచు.? (ఇడి గుజిలీ 'పూఠము) 

ఇందులో భిన్న వచనతాదోపుమున్న ది. _(మీోయతుల...? అని, తంజ. పొ. 

శ కా పా “నృపాలుక డకుంజని) (ఇదీయును గుజిలీ పాఠమే సారంగ 

ధరుడు నృషాలచాలుడుగాని నృపాలుడుకాడు, (నృపాలబాలుపాలికి తంజ, పా, 

స శా. పొ “నెందైన న్న్టగ కూనికిం బోరో* (ఇదియును గుజిలీపాఠ మే. 



3.] రాజూ మంత్రులు చి తాంగ నదలీించి యడుగుట Ser 

క, అని యను డని యిను. డాగహ 

మున నంగారకునిచందమున మండుచు నుం 

డిన వాడని గట్టిగం జెపు 

మని మే మెంతయును దూజ నత డి ట్రనవియక౯ా ౧౧ 

టీక. ఇనుండు = రాజు అంగారకుని చందమునక = అగ్నివలె. (అంశగా 

భకము = అగ్ని, మహాద్వివకీచే, జానా “అంగారకుడు, యా; భు, తత్స, 6010 

ను. అమరంగాం దనమిోంది నేర మిపు డాహో నాపయి౯ + మోవీ, తం 

డ్రిమనం A చుడ చసినే! యయిన. గాని గట్టగా ఉఇల్ప నా 

మమనే యింకొకమాజు మో రడుగుండీ యన్నా డు; గాయణగాను దో 

సము సు మందు నిరాపనిందలు గడించం; చెల్పు నికకాంబుగ క్. 

టీక... మోవీ = అరోపించి, త్రం డిమునంబు - ఇట్లు, ఎడచేసానే = చెడ 

నొట్టినదా! నిరాపనిందలు = వట్టి తప్పులు, గడించకా = సుటించుట, దోసము; 

ఈ గంభమున (గడించు' ధాతువు “ఘుటించు ఆను అర్ధమున "రెండు మూడు 

మాసు వాడబడినది. కవి ఈవాడుకను గొరన నుండియే శ్రహించినాడు. 

“ఆమ్మ నామా6ద నాగ్రహంబునను _ ఈ యుపాయము గడియిం-చిననైన( 

జేకొని తన కింత చెవి నాననేల!ీ) (నవ పుట. రక 

+ శా, పొం “నాపయిం-జూ-పెం వ మైడ నేసే (ఇది ఫూ*ము.పొ-) 

తం్మ డిమనము నడ సేయుట శరముంజూవీ కాదు; మాసి. కావున కెనేరము 

జూపి అనుట తప్వు, అది యట్లుండ గా తన మోది నేరమును నాషయిని (మోపి 

అనుట సంప్రదాయము గాని చూపి అనుట సం ప్రణాయము కాదు. ఎ “నాపయికో 

ఊూపీీ అనియే తంజ, పొ. 

కటకటా! తన మీ దిక ల్ల నామో (ద 

నిటు మోప్కీ రాజున శెడలుగాం జెప్పి* (నవ, పు. 66.) 

(నారి చేసిన తప్పు చామియదమోపి (చా. శం, సారంగ) స, ర 

కావున శా. పా, అసాధువు, వావిళ్శవా శే కాక సూ .ని. వారును అ యసాథు 

పొఠము నే వనైకొన్నారు. (చూ. ఎడసేయా”.) 



3౭2౮ సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

*బూసనితి నగుం బాటులు నా 

కా సీకే సిగ్గు గలుగ దట! నా కేలా, ౧౪ 

టీక... తెగంపజడా =సాహసించఛి నేను గొంతు కోపికొనబో లే, బలి క్ పమ్రైదూ 

(వద్దు వద్దని గటిగా పట్టుకొని ల అడ్జమువస్తావు) (=వచ్చితివి - అని భౌ మళ్లీ, 

ఇటు = ఇట్లు నాకు _ నగుంాటులు చేయం బూనితిపి బెక ఇ బాగానే 

యున్నది. నీకే సిగ్గు కలుగదంట (ఇక) నాశేలా 

క. కందోయి * చల్లంగా నిటు 

Xo దోయినృపాల, లెస్సగా నిక నొకమా 

అందఅిముందట నీ, వని 

చిందజవంద అయి గుట్టు చిట్టాడంగ౯, ౧౫ 

టీక... కందోయి చల్లంగాక = నీకండ్లు (౧౦డూ) చల్ల బడునట్లు గా, "లెస్స 

గాకా ఇంక నొక మాలు కందోయి = చూచదవటోయి! 

శా న్ర్రీగారుంచిన విరామ చిహ్నం ముల (పకారమేర్చడు అర్థము సరసమెనది 

“కాదు. మరియు “పట్లిటు? అనుపాఠము కంజును = “పెదు? అను తంజ, 'పొకమే 

మూలానుసారిగా నున్నది. మూలమిది.-- “తెగి చావంబోయినం దివిరి ప్తైుదవు; 

నగువాటుబే సీతి నాలజ్జగొంటి్సి (నీకు లేదంట సీగ్గు చేడు నాకేల €* (ఫు, 6%) 

స్త చ, హో — “చల్లగా? (ఇది ఫ్రా ము, పా.) 

“దల-గా అను రూపము తప్పు చల్లంగా? అనుట ఒప్పు, కందోయికి [ప్రియ 
య 

య 

వస్తుదర్శవమున కలుగు గుణము “చల్లని గాని “చల్లి (డామజ్జిగ కాదు. “చల్లన 7 
బి య రం జ య 

కాకా = చల్లంాక” అని సంధి కార్యము.-- (చూ. ప్రౌడ, సమా, ౧౪) “చల్లంగా 

అను పాఠము శర, లో ఉన్నది. (చూ. చిట్లాడు.) “చల్లంగ? అనుటకొ క ప్రయోగము, - 
6 en 

తే. * అనిన నాతండ్రి యాయునే యనియె "నేమె 

అుంగయమేు యారి6 గడుపు చలంగంబలికిఎ (ఆము కః 7-50) 
జీ ap] 

ణా 

(పయోగములతో పనియేమి వ్యాకరణముల దా కా యెందు కు! (బౌనుు, “చల్లంగా 

(బదుకు - 1,058 life to yow అని చక్క గా (వాసి పెట్టి యున్నాడు. అంత 

దూరము గూడా పనిలేదు. *దలంగా - తియ్యంగా? అను వ్యవహారము తెనుగు పల్లె 
య 

లలో పసిబిడ్డలును ఎరిగిన బే _ ఇంతటి సుప్రసిద్ధ పదమును కాశ్త్రీగారు తప్పుగా 

ము, దించుటయే వింత, వావిళ్ళవా రా తప్పునెటీ ము[దించుట మరీ వింతకాచా * 
యి నా 

|] “నీకు లేదటి ఆని ము(ద్రితే (ప్రతిపాఠము, (6) 



3.] రాజు మంత్రులు చితాంగి నదలించి యడ; గుట 3 2౯ 

క, కయా్యనకు6 గాల్ దృవ్వుచు 

గయ్యాళితనంబు మూటగా డగ్వణే యా 

తొయ్యలి యూం౭చక యాథక 

పయ్యెద గెబ్బున Yబటాన బయలుగం౭ జేసి౯ా, ౧౬ 

టీక, ఊంచక - ఆందక = ఏమాత్రమును వెనుకముందు చూడక పయ్యె 

దను, గొబ్బునక = త్రట్రాలున్న ఖీ బటానబయలు౫కొ  చేసెకొ == బట్టు బయ లుగా 

త్రొలగిం-దివే సెను, 

ఊంచక = అంచకి ఇదియొక జాతీయము. (బందరులో శృంగార కావ్య 

(గ్రంథమండలివారు 1936 లో (ప్రకటించిన రాధికాసాంత్వనము..-- 

క, “ఇల రాయరాయలగు మా 

యల రాయల నెంచి యూనశానక మడిలో 

నలరాయల నెలరాయల 

వలరాయల నెన్నద్భష్టి పాత్రలుగా రే!) (2-57) 

. ఉ. ఆపగిదిం దపారహిత మై కుచశేఖలు మూప నందటు[౯ొ 

! పరమేశ్టరా! యనుచు నౌదల వంచిరి జంత ' యంతయు౯ొ 

శా. పొం “పయ్యెద ౬ గొంగును? 

శా. పొ ను బట్టి వావిళ్ళ వారును “పయ్యెద గొంగును అనియే ము ద్రించినారు, 

కాని లోకములో “పరమ్యెదకిొంగు; వెటకొంగు అనియే గాని, _ “పయ్యెద గొంగు;] 

(పెటగొంగు” అను వాడుక లేదు. (సె పట - A womans mantle, or kerchief 

వెటకొంగు. The skrit or end of the same’ (బౌను] కావున “పయ్యుదగాంగు) 

అనుట సరికాదు. అసలా పొఠమే సకియైెనది కాదు. ఫూ. ము. నను తంజ, తాః 

(ప్రతులలోను, శ. ర. లోను గూడ్చా “పయ్యెదగొబ్బుని అనుపాఠ మే యున్నది. 

క్ పాశాం “బటాక బయలు; “గొబ్బునను బట్ట బధలుగ 

థి వూ, టీ. “పటానకా = తటాలున 

“'బటానబయలుి లోని “బటాని ను “పటాని అనుకొనుట ఆజ్ఞానము. ఆ 

“హా రాన కు “తేటాలుని అని యర్థము చెప్పుట సౌొహాసము. _ “బటానబయలుి తెనుగు 

షమి బాలగోపాల విదితమే 
చ 

న్ మ పొ, యింత యయముక ? (ఇది, గు; పాట “యంతయుి తే౦బ్ద, పా, 



3౮౦ సారంగధర చరితము [ల 

నాపయిందప్పెయ్యానిదియు నాదియొ * యాతేనిచేలయానొ కా 

దో పరకింపుండా, యనుచు దుష్పటిముందణం బెట్టి వెండియుక, ౧4 

టీక. (త్రపారహితయై = నీగ్గుమాలినదై, జ"దల = తేల జంత=అగ య్యాళి, 

అశని చేల = వస్ర్రయు. 

క, కొడుకుపయి నీకు గడు. € 

ముడి గావున “గతకుం గాళ్ళు ముంతకుం జెవు' ల్రీ 

వడిగదవు రాజ, నీ శె 

క్య-డియభిమాన మని పలుకం గాంతుం డలుక౯, ౧౮ 

టీక. కతకు కాళ్లు ముంతకు చెవులు - అడిగెదన్ర కా (లోకో క్రి అసం 

తపు (పశ్నలువేసెదవు, 

(కాడమవన్నియు నింక నేల కతకుం గాళ్ళు 

ముంతకుం జెవులు6 గల్పింప ముజ్జ ముల 

బడుపు జవరాండకును దృణ్యపాయ మహహాి (సుద, &_2ర్ర్) 

క, ఇది మాయాపట మనం గూ 

డదు గద యిశ? సంశయం బెడలం జూఛితినే 

కద? పదపద. డని యానయ 

విదులం దోడుకొని వచ్చి విభు డలసభలో౯. (౧౯ 

టీక... మాయాపటము = కల్పితవ్యన్ర్రయు.  సంశయంబు - ఎడలకా = 

అనుమానము తీరునట్టుగా. పదపదండు 4 అని = పదండి పదండి అని (చూ. చా, 

(కః క్ర నయవిదులక = న్యాయము నెరిగిన ఆ "పెద్దమనుష్యులను. 

క నూతృరిరంసాయుతు. డగు 

పాతకి దండన మొనర్పం బరిమాణం బే 

2 బా, పా యాతని _ చేత, 

దుప్పటి ముందర బెట్టి 'ఇదినాదో ? అతని “చేతి యో చెప్పండి” అనుట 

సంగతమగునా? “చేలి అని సరియైన పాఠము, తంజ (ప్రతులలో ఉన్నది. ముందర 

"పెట్టివది (జేలి గాని చేతి కాదు, 

“ముదిత దుష్పటిందెచ్చి ముందణి బెట్టి, యరయం౦గ నివ్వల్వయితినిద్ "నాద్, 

“వఆవొప్ప మోశెల్ల వివరించి చెప్పుడు.” (కూ తి. సారంగ. ఫు, 29 



3.] రాజు మంత్రులు చితాంగి నదలించి యడుగుట ౨౮౧ 

[రీతి చపుడని విపశ్చి 

జ్ఞాతములం గూర్చి యడుగ జననాధునితో౯. ౨౦ 

కంటా 'మాతృరరంసాయుతుండు = తల్లితో కీడింపవ లెనను ఇచ్చగలవాడు = 

ంతు మచ్చా రిరంసాఎ అగు పాతేకిక దండన మొనర్భక్ = శ్క్సీంచుటక్సు 

(శిత పరిమాణంబ్బు ఏరీతి = ఎటిది, అని, విపళ్ళ్చిత్. జాతంబులంగూర్చి = పండి 
న. 

లో 

క, విజ్ఞాపనం బొనర్చిరి 

పజ నేశ్వరము చూచి విద్దజ్ఞను; ల 

గ్థీయ్యజ్ఞు జాని వనిం గరచరణం 

బాజ్ధ * దిశా వేళం జేయ నర రం, బనుచు౯. ౨౧ 

టీక, విద్వజ్ఞనులు, విజ్ఞా నేశ్వరము - అను భర్మక్యాస్త్ర గ్రంథమును చూచి, 

అయ్యజ్ఞునిక. = అదుర్మార్డుత్ర, వనికి = అడవియందు, నిశా పేఫ ౯ = ర్న్మాతిసమయ 

మున, “కరచరణంబు = కాళ్గుచేతులు, (కరచరణము, సమాహారద్వంద్వము.) ఆజ్ఞ 

చేయక ౬ అర్హ్ధంబు = నరికించుట తగును, ఆనుచుక్ళ, విజ్ఞాపనంబు - ఒనర్సిరి = 

మనవిచే సిరి 
గొ 

f+ శా. పొ “ప్ప రీతిం జెపుడని సద్భుధి (ఇది వూ. ము, షౌ 

(పరిమాణము - ఏరీతికా - చప్పుడు అనుట "సరికాదు, (పళ్చమున్క, “అది 

యేరీతికా'; “వాడెక్క_డకా"; “నాశెందుకుక అని (దుతాంతములు గా వాడు వాడుక 

కనబడదు. కావున “ఏరీతి? చెపుండు అనుట యొప్పు. 

గి కా, పా “అయ్యజ్ఞని కరచరణాదుల కాజ (ఇది వూ. ము, పొ) 

కరచరణాదులకు? __ అనుట'చేత, కరములు చరణములే కాక - కంఠము; కౌను 
గూడా నరికించవల సిన దన్న ట్లు - ఆర్థ "మేర్ప్చడుచున్నదది. ధర్మశాస్త్రవచనములలో 

గాని (పభువులుశేయు త్రీ వశాసనములలో గాని భౌపు అంత అవ్యవస్టితము-గా ఉం 

డదు. మరియును - ఆపాఠములో “అడవిలో నరికించవల సీనిదన్న నియమమున్ను 
లోపీంచినది, అంతా కథకు విరుద మే, మూల గ్రంథ మీట్లున్న ది, టా 

థి 
“అటి ని దురాత్కుు (గొనిపోయి నడుశేయి ఘోరాటవందు నెలగా చేతులు? 

గాళ్ళు గీయింప, జనునని ధర్మశాస్త్ర నములు శోధించి, పలికిన.) (పుట. 67.) 

కాబట్టి, శా, ఫొ, తప్పు, వావిళ్ళవానే కాక, నూ. ని. వారుగసాూాయా ఆత ప్లు 

సాఠము"నే (గహించినారు. (చూ, అజ్ఞ?) సరియిన పాఠము తేంజు, (పతులలో 

ఊన్న ది షా సా 
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ఉ. ఆతజీ వారిమాట విని యట్లనె నిర్ణయవృ త్రీ నమ హీ 

శత తలారులం బిలిచి నేండు సుతుం గొనిపోయి కాళ్లునుం 

జేతులు 1 నాజ్ఞ సేయుండని చేముదుటుంగరమి చ్చె గోపమే 

చూతురుగాని బెడ్డం డని చూడరుగా ధరణీతలాధిపుల్. 9 

టీ... కాళ్ళును _ చేతులుక్కా ఆజ్ఞ చేయుడని = నరికి చేయుడని, చేముదు 

టుంగరమిచ్చెక = = వేతి ముద్దుటుంగ రమిచ్చెను. (ఆంగరమిచ్చుట- అజ్ఞ ఆజకు ఆనవాలు, 

“అ బేరము? అను (కీయ స, ర.లో లేదు, “అజ్ఞచేయుట - ro sentence; 

{to doom, ల (బాణ్యముఎ) --- “న్నీ పొగల్భ్య గర్వం వడం, గింతుం గన్నులకాజ్ఞ చేసి 

యని పల్యెౌకళ (పరమ, ర్-తిరికిఎ 

ఆ.వె. పట్టి నట్టు లాజ్ఞ వెట్టం గట్టడ సే వేసీ 

సరగ లోని కరిగి, శయ్య 2 క్టార్రిగి, 

యిను6డు దుఃఖవార్లి మునిగి యుండగ నల్ల 

యినుండు నంత వారి మునుంగసుచుం జె. ౨౩ 

టీక,._-ఇనుండు = రాజు, ఇను(డుకొ = సూర్యుడును, వార్గిక మునుగు 

చుండెక ౬ అ స్త్వమించుచచుం డెను, 

గ్, ప్రామినుకం? మానికమ్యల బరణియెన 

తరణి సరనిథి మునుగణా సరగ దిగిచి 

వేయం బోల్ కై పె వసుతతి నారాయణుండు, . 

కా కది కృషీటజాతా ప్రి గాంచ నేమి? ర 

1. పా, గో సిరండనుచుి 

ఫూ* ము, నన్కు “ముదుటుంగరముి (కింద = శ, ర. లోను తేంజ, తాళ ప్రతులు 

శాలుగింటిలోను (ఆజ సేయు(డని” అను పొఠమున్న ది. = పరిహ్యు రలు “ఆజ చేయు 
ది ఆలి వే 

అను కి]య నిరుళక కోసిరండనుచు అని దిద్దినారు, 

2ళా. పొంంాకయ్య - నొరిగి (ఇది, పూ, ము, పొ 

శయ్య = కొరిగి? అని తంజ. పా, (ఇదియే జాతీయము.) 

ఫై శాం పొం .మానికమ్ములు భారమైనందరణి (ఇది వూ+ ము, పాం. 

= మౌనిక మ్ముల బరణియైని తంజ, తౌ, పొ, 
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టీక, 1 (పామి...తరణి. (ప్రామినుకు = 'వేదములనెడి _ మానిక 

మ్ముల = మాణిక్యముల (తో నిండిన) _ బరణియైన్స తరణి = సూర్యుడు; (సూర్యుడు 

శేదములకు నిలయము, “ఆంశుమాల్నీ త్రయీ తను; అమ --([పా = (గ్రేష్టమ్ములైను 

మినుకు = బంగారు చాళౌములును - మౌనిక మ్ముల = శకెంప్రులును - గల (పా _ 

Excellent - (గ్రేష్టమెనది. (బ్రౌను) తరణి = ఒడ్డు అని అర్థాం] శరగ్గికొ 

మునుగగాక = అ _స్త్రమించ గా (సముద్రములో మునిగిపోగ్యా అని అర్థం.) నారో 

యణుండు కా విహష్టువు, (మాలిమి కాడు = అని అర్థాం, — నారాయణ శబ్దమునకు య 

నీడ నిజా సస్థానముగా గలవాడని వ్యు. వసుతతిడా జా కిరణాసనోూహామును, రకా - 

తిగిచి = వెంటేతీస్పి వెళ వేయంబోలుకా = బయట (ఒడ్డుమిద) చేసియుండవచ్చును, 

[నారాయణుడు జేదోద్ధారణడు "కావున శరధిలో మునిగిన (తయీతేనువును బెటచేసీ 

యుండవచ్చునని ఊహ. ఖ్ధి వసురతిక = సముద్రములో - పడిపోయిన - రత్న 

(పొమనుకులను మాణిక్యములుగ ను, తరణిని బరణిగను చెప్పుట సరసము; 

పరిపొటియును.--- 

తోయెంబాచీ నుహీభ రోత్తుంగ సరణి 

(బాయజదువు మానిక ముల బరణి తరణి.” (పారి, £49) 

1 వూ. టీ. “ప్రామినుకు మానికమ్ములు = 'వేదకేస్థ్రములు (మిక్కిలి కాంతి 

గల రత ములనియు, ) 

వేదములలో గ్రేస్థ్రములు; అధమములు; అని రకములు లేవు. కానున పపె పె టీక 

సరినాదు,ఎాలా 

థి పూ టీ.- *వైవసుతతికా = మింది కిరణ సమాహమును (మిందనున్న ధన 

సమూహమును అనియు 

మో6ది కిరణములను = మోది ధసమునుమాత్రమె తీసివేసి తక్కిన కిరణము 

లను ౬ తక్కి-నధనమును నీటిపొలు చే సెననుట యు-చితముకాదు, సంధ్యారాగముతో 

పోలిక కావున “వసుతేతికా = ధనసమూసహామ. ని అనుటయు నుచితయుకాదు. థన 

శబ్దము సంషద్వాచకముగాని శేవల రత్ప_వా చక ము కాదు, రత్నములు ౬ బంగారు - 

పశువులు _ పంట మొదలగు సమ స్రవస్తుసముదాయము ధన మనిపీించుకొనునుః 

(“ధనం- Property, wealth. riches, treasure, mouey, gold, chattels &c.’ 

ఆపి, పీ) కావున కాంతిని వపష్వునప్పుడు “వసు శబ్దమునకు ధనమని యర్థము చెప్తుట 

యొప్పదు. మరియు భనమునకు *కృపీటజా తౌ ప్రీ "పై అసంభవము. వ్ర టీ, వారు 



వి౮ారో సారంగధర చరిత్రము (౩. 

రాశిని (“జేవభేటేఒన లేరక్తా వసూర ల్నే ధనే వసు. అమ) సెక = ఒడ్డుమిద, 

"వేసినాడు కా బోల్కు (అని మాలిమికాని పరము కాక == అట్లు కానియెడల, అది = 

ఆ వసుతతి = కిరణసమూవహాము, కృపీటజాత్ = = (నీటబుట్రిన) అన్నియొక్క్లా, ఆ పీక్ ఇ 

సంబంధమును, 'కాంచేమి = కలిగియుంటకు కారణమేమి * నీటమునిగి బయటపడుట 

వలే - నీటబుటినవానితో డి సంబంధము కలుగుట - అని చమత్కారము, (సాయం 
య రం 

సమయమున సూర్యుని లేజము అగ్నీయందు (పవేశించునని (శ్రుతి | ప్రమాణము.) కాక= 

అట్లు 'సమ్ముదనునుండి బయటపడ వేయబడనియెడల, అది ా ఆ వసుతతి = రత్న రాశి 

కృపీట డా నీటియందలి, జాత = పుట్టుక యొక్క; ఆ ప్రికౌ = (పాపని, (=జలములో 

జన్మించుటను) కాంచనేమిక (రత్నములు సముద్రమున పుట్టుట ప్రసిద్ధము, 'సమ్ము దము 

రత్నాకరము గదా 

చేదములెనిడి బంగారు నాకౌములు - శకేంపులు నింపిన సూర్యుడ చెడి రోడ 

పడమటి సముద్రములో మునిగిపోగా నారాయణుడనెడి నానికుడు వెంటనే ఆనాశె 

ములను - శకేంప్రులను జవిరి బయట (సము ద్రపుటొడ్డున) వేసెను కాబోలు! (ఆయెజుని 
లలి 

కాంతు లా నాకౌోముల - కెంపుల కాంతులే కాబోలు) అట్లు నీటబడుటయే, సూర్య 

కిరణములకు నీటిపుట్టు వు (=అగ్ని)తో సంబంధ మేర్చడుటళకున్ను రత్నాలు సముద్ర 

జలములలో వదొరకుటకును కారణము అని తౌ. 

చ, గగనపయోధి దాంటి రవిగంధవహోత్నభ వుండు చరేయియకా 

జగతికుమారియంలికమునకా రభసంబున నిల్సి “వచ్చు సో 

యగమున రామచంద్రుం డని యాయపరాంబుధిలంక 6 జొచ్చి పె 

ల్లు దరిళొల్పుననగ్నిశిఖలో యన 1 సంధిలె సాంధ్య రాగ ముల్. 

6కృపీటజాతా ప్తి పిక = అగ్ని సంబంధమును (జలసమాహ సంబంధమును అనియు) 

సాయంకాలమున నూర్య తేజము అగ్ని యందు (పవేశించునని (శుతులయందుC జెప్పంబడీ 

యున్నది” అన్నారు. మరి “భన సమాహాముి నకును - “జల సమూహమునకును గల 

సంబంధమేమో కొప్పక వదలినారు. రత్నపతమున (జలజూతి మనగా నీటి 

యందు ఫుట్టుటి ( = పుట్టుక) గాని = “జల = నీళ్ళ యొక్క) జూతేయ = సమూ 

సాము అని కాదు, ఆయర్థ మను-చితము. 

+ పాఠాం. “మించెనుి 
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టీక, రవి - గంధవహాత్మభవుండు = సూర్యుడ-నెడి హనుమంతుడు గగన 
సమయోధికా = ఆకాశమను సముద్రమును దాటి శెయి ఆకా - జగతి కుమారి అం 

తికమునకొ = రాతియనెడి సీత దగ్భార, 1 రభసంబునకా = సంతో పముతో, నిల్చి, 
రామ = మనోవహారులైకైన - చందుడు (అనెడి) రామచంద్రుడు సోయగమునక్రా = 
సొభసుగ్కా వచ్చుకా - అని (చెప్పి, ఆ _ అపగాంబుధిలంకకొ = పడమటి సమ్ముద్ర 

మను లంకయందు చొచ్చి; పెల్టుగక- కాఆతికయముగ్యా ఖీ దరికొల్పు = రగులుకోొ ల్సిన, 

అన్నీ శిఖలో = మంటలో, అనకా, సాంధ్య గాగ ముల్ == సంధ్యా కాలపు ఎని కాంతులు 

+ సంధిలెకొ = సమకొ నెను, ( = కలిగెను) 

గీ, లోకములకంట నలమ వెలాక్ళ శాంగి 

మిహీరకరరస మూనిన మిన్ను పెంచు 
గదియ సాంధ్యవిభాదిపకలిక యిడలోల్డ 

బడినకాటుక యన: దమఃపటలి నెనె. ౨౬ 

* వూ. టీ. రభసంబునకా = వేగముగా - నిల్చి? 

వేగముగా పోవచ్చును; “వేగముగా రావచ్చును కాని “వేముగా నిల్చుట) 

యెలాగండీ? రభసమునకు వేగమునియేకాదు; *నంతోవుము అని కూజా ఆర 

మున్నది, (చూ. శ. ర్య, “రభస. (07, pleasure, delight. “మనసిరభజ 
విభవే వారిరదయతు సుక్కతేని _ గీతగోవిందమ్”. ఆపి 

cer, 

థ ఫూ. టీ. “దరికొల్ను = 'కాల్సినటువంటి _ అన్ని జ్యాలలో'. 
“నూర్యుడ నే హనుమంతుడు కాల్చిన అన్ని జ్వాలలు అంశుఅర్థ మేమో? అగ్ని 

జ్వాలలను కాల్పుట యెట్లో? చేనితోనే? అంతా వింత వ్రాత. దరికోల్పుట యనగా 

అగ్నిని రగులుకొన జేయుట. గాని “కాల్పుటి కాదు, 

ఆ. (ఈ లలితౌంగి చంద మొక యించుక చూూచదనంచు ధూర్త గో 
భాలుయడు తా లవృంత "మొక భామిని సత్యపిజింంద నుండి మం 

దాలస లీలమై విసరృ నాదటం గాకొవి వీచెం దద్వపుః 

కీలిత పంచసాయక శఖిం దరికొల్పుచు నున్న కైవడిక”. (పారి. 1-109) 
పీ 6 అందట జొన్చియం దనలంబు దరికొల్పి. (భొ. ఆది. 8-14), 

+ వూ, టీ. “సంధిలెన్ = (సంధ్యాశాల ర్య్క్టినుములు) తగులు కొ నెను.” 

“సంధ్యా కాలపు ర్క్తిమముటు - తగులుకొ నెను అని తెనుగువారనరు. సంధి 
లుట యనగా సంభవించుట; (పక రణో చితమయిన యర్థము. “సంధిలుట. గం 
bappen. occur, to meet” (టౌను) = 

a 



రెర్రాజ సారంగధర చరిత్రము 6, 

టీక. వేలాకృశాంగ = కాలవుే శ్రీః లోేకములకంటక = లోేకోలకనుల 

యందు, (కంటక - జా త్యేకవచనము,_ జాతీయము. (లోకము = జనము -_ “జనవివ్వప 
యోర్జోోకణ నా, ర) అలమక్ష = వూయుటక్కు మిహిరకర రసము = సూర్యకిక 

ఇములనెడి పసరున్కు ఊనిన = పట్లించిన, మిన్ను పెంచు = కడదియక ఆకాశమును 

సెంకుకు తేగులునట్టుగ్కా సాంధ్యవిభా = సంధ్యా కాంతియ చెడి, దీపకలిక ఇడయకా = 

దీపము పెట్టగా, పడిన = ఏర్పడిన, కాటుక్క అనకా = అన్నట్లు, తమఃపటలి = చీకట్ల 

గుంపు నిజ సెక డా వ్యాపించెను, 
మంచచిగందము వెల్లుల్లి సము, మొదలగు (ద్రవపదార్థములను "పెంకుకుపట్టించి 

అపడార్థమునకు సోకునట్టుగా క్రింది వైపున ఆముదపు దీపము నుంచినయెడల కొంత 

కాలమాన కా ద్రవపచార్థమంతయు మసిగా మారిపోవును. (ఆమసిలో ఆముదమును 

చేర్చి మర్చించినవో కాటుకయగునుఎ అట్లు మసి సీయుర్చడుటకు *కాటుకపడిని దనుట 

బాతీయము. (పకృతమున ఆకాశము - "పెంకు; అందు వ్యాపించిన సూర్యకిరణ ములే 

దవపదారము, సంధ్యా కాంతి అందు కమరి*న దీపము. -వీకటి _ అంబేర,డినకాటుక, 

క, చన్రదంతి వియన్న డిలో 

సవగాహ మొనర్చి చల్లు నలవమథులొ నా 
దివి *యలచుక్క-లు దోంచల, 

దివియలవారిం గొని యపుడు తెగువ దలారుల్, ౨2౭ 

టీక. చవుదంతి = వరావతమ్సు (+దైవతమదావళంబు చాదంతి యనం౫)- 
ఆం. భా. 1-56) వియన్నదిలేకా = అకాశగంగలోో అవగాపాము _ ఒనర్చి = 

మునిగ్సి చల్లు = మై కెగజల్లిను అల, వమథులో నాక = తొండపు తుంపురులో అన్న 

ట్లుగా దివి = ఆకాశమునందు - (సప్తమికి (ప్రథమః చూ, (పౌఢ, కారక, 20.) అల-_ 

చుక్కలు డా నటీ త్రములు, తోందలకొ = ఉఆదయించగా దినియలవారికొ - కొని 

దివిటీల వారిని వెంటతీసికొన్ని తలారుల్కొ “తెగువకొ = సాహసముతో, (అవతలికి 
అన్వయము 

శ కా, హొ. “యల చుక్కలే. దగి (“దివి = అకాళము, అలచుక్కల 

చేలా = ఆ నమ్మ్ర్రములబేతను- (ఆ బొట్టులబేతను _ అని స్వారస్యము,? అని' వూ, టీ, /) 

“ఆనమతములబేత ఆకాశము ఐరావతము తొండప్ప తుంప్రురులోయనునట్లు గా 
తగకొ అని ఫూ. టీ. చారు తేల్చిన యర్థము, అది సరికాదు. ఆకాళథము నీటి 
బొట్రులవలె నున్నదనుట యనుచితము. గా బొెట్టులత్రో పోల్చ దగినవి నక్షత్రములు 
గాని ఆకోశము కాదు, 



3.7] రాజు సారంగధరునికి శిక్ష విధించుట 3౮౭ 

ఆకాశగంగలో అవగాహనము చేయుచున్న. ఐరావతము చెకెగజిమ్మిన నీటి 

విందువులో అన్నట్టు ఆశాఫమున నట్త్రము లుదయించుచుందడ గా _ (చీకటిపడిన తక 

వాత్క అని భౌ) తలారులు దివిటీల వార్మడ్రను వెంటనొని, = (పోయి రాకొమకని 

యిల్లు ముట్టడించిరి = అని అవతలి కన్వయము,ఎ 

| చవుదంతి. (పకృతి “చతుర్హంతేయు,'- 

గ 

ఆబొెట్టులచేతను? _ అని స్వారస్యమును చెప్పుట బొత్తిగా తప్పు. ఆకాశ 

మున బొట్టులు” లేచే లేవు, కనుక “ఆబొట్టులచేతను” అను స్వారస్యము పుట్రనే 

పుట్టదు. అసలు, పాఠమే అసాధున్రు. “చుక్కలు తోచయి అని ఫూ, ము, పా. 

(దివి యల లేం జుక్కు_లెనయి అని తంజ, పా, 

) కొయ్ర్రుగారు తమ నాగానంద నాటకములో 6చవుదంతికి (ప్రకృతి -దతుర్దంతి? 

అన్నారు. (చూ, ఫు, 67) పొరపాటు, ఐరావతము -దతుర్షంతము) గాని “చతు 

గంతి? కాదు. 
ది 

(1) “చతుర్షంతము - అ, ఫుం, ఇంద్రునియేను ౮స; చవుదంతి. (శ, ర 

(2) “చతుర్చంతము. - Double toothed: the name of 56489 
elephant” (టౌను 

(3) “దతుర్దంతః. an 6060160 of Airavata, the elepuant of Indra’ 

(ఆపి. 
(yu) 

తీ, ॥ నిం (ఓ) “చవుదం వెక్చృ (చతుర్దంత$) శుద్ధాం ని 

(ర్) *చవుదంతి _ (వికృతి) చతుర్టంతము - (ప్రకృతి. (వైకృతదీపిక | 

రామాయణము _ సుందర కాండము. 

“రాఘవళ్చమయాదృషప్ట ళృతుక్షంతం మహాగజమ్, 

అరూఢ్ళీ శెలసంకాళం చచారసహలత్మణ:.) (2-12) 

“చతుర వ్య మాసే స చ ర్షంతం గజం దివ్య మౌస్తై తత్రవిభీవణః 

చతుర్చి స్సచ్చివై స్సార్థం -ఐ హాయ'న ముపస్థిలే ః, (27-83) 

6జవనికి [పకృతి “రహొవని” అనుకొనుట యుటి |పమాదమూ వవుదంతిీ ప శా టి 
“చతుర్ధంతి? (ప్రకృతి అయ్యుండవచ్చుననుకొనుటయు అట్టి (ప్రమాదమే, 



కిళారా సారంగధర చరిత్రము [ఆ 

---+ తలారులు సారంగధరుని నడవికి కొనిపోవృట 4. 

స్ప రాగిబే రెడుచొ కారపునీలి చల్లడం 

బులడంబు చిశోట్ల బలముసేయయ౭ం, 

*నోరమాసముల పై. గోపో ౫ రసములు 

చిందు ద్రొకగాల ముగాల్ జేవుటీంప, 

మృత్వుదంప్థ్ల) అనంగ “మోాక్రైనలోవంక 

కతు లున్న తభోజా గ ముల మెటయ, 

నలుకుమానుసుల గుండెలు గుభు ల్లన ఘల్లు 

రనుమోంతగుబెలు వేటాడుచుండ, 
ఆ.వె. * కూంక వెట్టి "మూల గొట్టుచు బడిబడిం 

బాలు తెంచి చుట్టు వాజుకొనిరి; 

దివ్యరత్న నికర చేదీప్వమాన మె 
యతిశయిబ్లు రాజసుతుని యిల్లు, 9౮ 

టీక డంబు ౬ కాంతి జేవుజింపకా = ఎట్ట వారగా; మృత్యు దంప్ట9లనం 

గక = మృత్యుదేవత కోరలో అన్నట్టు మీ కున = గొప్పవియు -- భయంకరములు 
చెన, లోవంక కత్తులు = లోేవంప్రగల కత్తులు అలుకుమానుసుల == (తప్పులువేసి _ 
అందువలన జంకుచుండు జనుల్క-గుం'డెలు, గుభుల్లనక = భయమున త్రోభింపగా, 
ఘల్లురను.[ మో౭త గుదెలు = సులుధులువముని శద్దించెడి దుడ్డుకణ్తలుు పేటాడు 

య 6రె 
చుండకా = తాండవించుచుండగా; కూశవెటి = శేకవేస్సీ ఈలకొొటుచుకొ = 

రం ర 

1 కా, ఘా. “కోల! ;_కోరమోి సములోనిరే ఫము లఘువు-గాని అలఘువ్ర 
కాదు. (చూ. శ, ర; నూ, నిం 

2 శా, పా. మేశుని (“మేటి జ (్రోన్యము' అని ఫూ, ట్రీ 
వూ. ము. నన్సు తేంజపతులలోనుగాడా “మిని అనియే యున్న ది, 
“మోటు Greatness, Grandeur-%దేకము గొప్పయు.- “సౌలము వీట 

మాటగుక ) చంద్రాం.” (టౌను 

౩ “పీంకపెటి యీలవెటుచు.) 
లు లు 

“కరాంక వెట్టి యిీలగొట్టుచు అని వ్రూ. ము, పాొ,__“పీఆెబటి యాలవెటుచు' 
ఆ) లు 

అని తంజ, తా, పొ, *ఈలకొటు) జాతీయము.) 
ర్ థ్ 



3.7] తలారులు సారంగధరుని నడవికి కొనివోవుట ౨౮ 

ఈలచేయుచ్చు వచ్చి, దివ్య. ..మానముంని = మేలయినరత్నముల మొ ర్రములచేత 

మిక్కిలి (పకాశించునడియై, అతిశయిల్లు = రాజసుతునిఇల్టు, చుట్టు వాఆుకొనిరి ణా 

ముటడ్ించిరి. 
ర 

వ. అప్పు డందుల. గృందుకొను సందడి గొందల మండి పరి 

జనంబు లేడ్చుచు లోపలికిం బాజీ యబ్బారి యొజింగించిన నిప్పు 

ద్రోకిరాన చందంబున మిట్టిపడి $ తట్టునం బడిన పులుంగుపవిధంబున { 

నిట్టల్టువడ్, తరలి పోయాడక యావద్రావినవానిగలతి నారటించుచు, 

మిన్ను విజీగి పెంబడిన క వడ టిచ్చవడి, రాకఘువూరు. డాత్శగతంబున, 

టీక, 2 (కందుకొను సందడిక = అధికమగుచున్న కలకలభ్వనిచేత, 2 కొం 

దలమంది = కలకేనొంది అబ్బారి = ఆయుషదవము, తట్టునంబడిన భ్రలుంగు 

విధంబునకా = త త్రరపోయి పడిన పతీవలె, ఇట్టట్టువడి = తారుమా న ఆరటించుచుజకా 

ఆరాటమును పొందుచు, 

ధ్ర శా పా, (తోొటిలంబడిని (ఇది వూ. ము, పా.) “తొట్లిలక=తొట్లలో” 
డు ఉట య 

అని ప్రా. టీ, 

తొట్లి అనగా ఉయ్యాల, పథీ,యేమి? ఉయ్యాలలో పడుట యేమి |] 

ఒకవేళ పడినను దానికి అందుగలుగు బాధయేమి* 'కటు (ట్ర నంబడిని అని 'సరిమైన 
అ “టు 

పాఠము. తంజ, (పతులు మూడింటిలోను నున్నది.- 

“వెలువడి పోలేక పెసం దప్పివడ్డ - ఫులుంగుకైవడి అని నవ. (ఫు, 63.) 

+ శా. పొ “ఇటట్లు తరలి ఫోంసాడకి 
రులు 

'ఇటుటువడి తరలి పోలసాడకి అని తంజ. పా. “ఇట్లట్లువడు (శ, ర, త్రో 
ఈ లం కంకి 

- లేదు = to be surprized or shocked’ (టౌను) 

1 . టీ “కందుకొను = మోంగుచున్న” (ఏ) వూ (ఎ ఇ ౪ య 
('వ్రైంగుచున్న _ సందడి” అరముశేనిమాట. మ్రైత్శే సందడియని “పీరు. 

థి 
మోగుచున్న సందడి అని యొవ్వరును అనరు. *క్రందుకొను = అతిశయించు" 

సరియెన అగము. (చూ, శ, ర 
ఇ థి 

(2 వూ టీ... 'కొందలము = భయము 
'కొందలము = మీభము; కలత అంతేగాని “భయము నాదు, (చూ, 

శర నూ ని) ఆ ‘కొందలము Perturbation. confusion (ట్రైను, = “సం 

చలతేం బొంది వసుంధరావలయ, మాళాచ్మక మల్లా డెం గొందలవమ౧ దెజ్ (ద్రిద శేంద్రు 

పట్టనము' (ఫె విరాట. 4.172.) 



5౯౦ సారంగధర చరితము [ఆ, 

మ. జననీ నాపయి లేనిదోనస మిటు లీర్భ రం దండి)తోంజెప్సి, యా 

యనకుం గోపము "రేయి, త్రుంచు మన సాహా యెట్లు నోరా! ఇ 

నను జూ దా సదసద్వి వేక సుణము౯ ధర్శంబుం బోకార్చి య చ 

మృనుజాధీశు(డు నట్ల సేయం దగునే! 4$మందుబ్దదా భూపతుల్, 3 

టీక... ఐనను - పో = నీవు చెప్పితివేపోో తాకా = ఆరాజు సక 
అర్ ఈవి వేకసుంముకా = మంచిచెడ్డలను వి చారించుపద్దతి, పో కార్చి = నాశముబేస్సి 

య 
అట సే = నీవుచెప్పిన విధము ౫. నే చేయుట్క తగునా? భూపతుల్, మందుల్ 
య 

గణా = ఆ మందబద్దులలగ నా. 

క. ఈలాగున ధర్మము ని 

రూలం బె పోవు బుంగ, మునుపే యట కేం 

బోలే నైతి నయో! విధి 

యెలా ఫో నిచ్చు. బాపి యిటు లుండంగన్! వెం 

టీక. ఎటకేక = (తప్పించుకొని ఎక్కడికైననుు పోలేనైతిక = పోక 
పోతిని. 

క, కరలిపడి జనని దూబటుటు, 

ధరణేపతి ననుట, వెళ్తితన్మ మిక నేలా 

పరితాప మొంద% నాకుం 

గబకంఠుండె దికుూ- గాక కలశే యితరుల్? రేం 

క, అని నిర్బి చారు. జె యా 

మను చేశకుమవూరు. డనుపమానగ భీరుం 

డనవద్యశు భా కారుం 

డనిమిషగిరిధీరుం డున్నయంతం దలారుల్. 33 

టీక... అని = అరీతిగా నిశ్చయముచేనీకొని, అనుపమానగభీయండు = సాటి 
లేని గాంఫీర్యముకల వాడు అన. .రుయడు = కళంకములేని మనోసారాకారము కల 

వాడు అని...రుండు = మేరపర్వకముతో సమానమయిన ధీరతగలవాడు. 

1 శా, పా. “వెంచిి 4 జా, ధూ “ముతుల్ి 

i 



3] తలారులు సారంగధరుని నడవికి కొనిపోవుట కి౯ా౧ 

క, రాసుతు. డని ఫోతొెడింబడం దెగి 

గానసిని బెట్ట కడియాసం గాచుక మన మో 

మాసాల నున్న ఇక్క-డ 

మూసా లగునో యటంచు ముంచినఖితి౯. విర్ర 

టీక... తొడింబడక తెగి = తటాలున సాహసించి అడియాసక = (ఆలస్యము 

చేసినయెడల ఆపద తప్ప్వునేమోనన్న్ర వట్ట ఆశతో, మోసాలక = నగరిముంగిట:-- 

ఎక్కడే మాసాలు -అగునో = తేనిపోని చేరము లెక్క-డ వచ్చునో, అటంచుక , 

ముంచినఫీతికా = అతిశయించిన భయముతో, 

క, కికిాజసి న నగరిలో సికిం 

జకళాన 1 దురదురన చొచ్చి చనుచో, నేమిం 

చెక్కు సెమర్సక యుం జెడు 

నకొా-మరునిం గాంచి వార లతిదుఃఖతు లై. 3౫ 

టీక... ఏమిక్ = ఫమియున్సు చెక్కు చెమర్చక = భయశో శాదులచేత 

దిటవుతప్పక* (:ఐఏమికా' అను యు) లోపరూపము సాధువే..- చూ. బాలః 

శర, పు, 184.) 

జ “కానకు. నొంచుంబో*ేయిపుజె గాళ్ళును చేతులు గోయుడంచు లో 

నూవినకినూ రాజు ముదుటుంగర మిచ్చెను; మూరు బుద్ది యీ 1 

నూనతి యిండు మో) రనిన “నట్లనె సేయు(డు గొంకచేల రా 

జూన యతిక్ర మింపం దగునా” యని యా దృఢ చిత్తు. డాడిన౯, ర౬ 

టీక. మో, బుద్దియేమి = ఆజ్ఞయేమి! (“ఏమిబుద్ది బాతీయముు “నాకు 

యేమిబుద్ది ఇప్పుతారు - hat would you advise me to do? - బ్రౌను.) 

రాజాన = (రాజు + ఆన) రాజుయొక్క. ఆజ్ఞ (“రాజాని - ముగ నుందము; రాజ 

లుడ్కు వంటిది - చూ. ఆం, భె. శా. సంధి. 32) 
యగ 

స ఫాం-రా౦, (రాసుతుండనుచును దొడింబడి 

+ (మలమలను-నొచ్చి? 

1 కా పొం “యిపుడు! (ఇది వూ* ము, పా కయిపుడి తంజ పో, 

'సము-దితము, 



దిశాం సారంగధర చరిత్రము [౪, 

ఉ. “వమెడం గోపగించి ధరణీశుండు గొల్పిన వారి నే శ్రియం 
జేయు డటన్నం గా దనక చేయవలెం గదశయంచు నట్టిటు౯ 
రాయిడి చేసి కర్క-శపురజ్ఞువుల న్నవమోహ నైక శే 
ఖాయుత చేహునిక౯ా విజిచి కట్టి రయో పెడచేతు లంటంగ౯ా, 3; 

టీక. రాయిడిబేసి = అటుఇటు లాగిబా ధ "పెట్టి, కర్కశ పురజ్జువులకా వ 

నిరసెనతాళ్ళతో, నవ, ..హునికొ = మిక్కిలి సుకుమారయిన శరీరముగల ఆసారం 

ధరుని, ఇెడచేతులు విజిచి = చేతులను వెనుక కుతీ సి, ఆంటయగక్ ౬ కట్టరి, 

క, చిందె నట హారములు దెగి 

కొం దెలిముత్యేములు, పెన్నెజు ల్విడి ఏరులుకొ 

జించెను, మును సింగారము 

చిందుచు నున్నా. డటంట సిద్ధము గాంగE౯ chy 

టీక... సింగారము చిందుచునున్నా (డు-అటంట= సౌందర్య మొలుకుచు న్నా డు- 

అనుమాట, సిద్ధము కాంగక = నిజమే అగునట్టుగ్యా అట = ఆసమయమున్న హార 

ములు తేసి కొ ౧౦ దెలి ముత్యములు = (కొత్తవి 'తెల్లనివి అయిన ముత్యములు చిందెక= 

వెదిరిపడిపోయెన్సు "పెన్నెలుల్ విడి = తల వెండ్రుకలు విరియబడ్సి విులుకా చిందెను= 

తలకట్టులోని ఫూవులును ఇెల్లాచెదరుగా పడిపోయెను, 

సింగారము చిందువాడు గనుకే ఆతని హోరములలోని ము తస్యాలును తలలోని 

వూలును చిందినవని చమత్కారము. 

న్, ఇట్టు లారాచపట్టిని బట్టి చాల 

గొట్టు చేయుచు నడుదేయిం నొంచు6 బోయి 

థి నజకుద మటంచు నప్పు డానగరికడన 

యుంచి $వా రింత నంత లగ పుండి రంత. వైన” 
_—__ 

ఈ కా, పొ “యన్న క? 

పె వాక్యములు భటులవి. “థరణీశు డాజ్ఞాపించినట్లు ఛృత్యులు చేసితీరవ లె 

(చా యనుచు - ఆభటులు సౌరం%౪ ధరుని రాయిడిబేసి పెడవేతులంట్సు టి ఫూ. ము, 

రని పద్యార్థము. "కావున ఃవేయవలెంగద - యన్నక' అను పొఠము సరికాదు: 

నను త౦జ (ప్రతులు నాలుగింటిలోను “యంచుక అను పాఠమే యున్నది. 

థ్థిశా. పొ. 'నజకుదునుటంచు,” - తప్పు, 

$ కా పోవా రంతేనంతేగా నుండిరి. (ఇది వూ, ము. హౌ 
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టీక, గొటుచేయుచుకా = బాధించుచు కొంచుంబోయ్యి ఆనగరికడన కా 

ఆనగరికి సమీపమున శే, (ఒకచోట) ఉంచు వారు ౯ ఆతలారులుు ఇంతనంతకా = 

ఇవతల - అవతేల్క కాఫుండిరి = శాపలాయుండిరి, 

గ్ అదురుగడ గాల నవిషధం 1 బంత దెలిసి 

బెగడి మేడ్చుచుం చేతులు పిసికికానుచు. 

జెమ్మరించుచు “నో యమ్మ చెల్ల! యేమి 

చీయుదుమె!” యంచు రత్నాంగి చెలులు మిగుల, రం 

టీక, అన్విధం బంత = ఆనంగతి అంతా అదురుగడగాంగకొ తెలిసి జ 

అదాటున విని. బెగడి = భయపడి, ఒయమ్మశెల్ల = అయ్యో. 

క, తల ఏడం. బాణి తము గా 

దిలియులికపానితోం. దదీయవిధంబు౯ 

'దెలియల. జెప్పిను హో! యని 

2నిలువుకు నిలువుననె యొరగి నేలం బడియెక౯ా, రం 

(అంతంత-గానున్నారు (= అంతేనంత-గా నున్నారు అను పలుకు బడికి లోకమున 

పట్టీపట్టక = అశ్రద్ధగా నుశ్నారని యర్థము. దూరదూరము-గా నున్నారను నర్థమున 

6అంతనంత నున్నాారనవలెను. 

అ, వె, “వచ్చి కొలువుసాచ్చి "నచ్చలిపిండు నం 

తంత నిలువంబనిచి* (భా. విరాట, 1-246.) 

తంజ. (ప్రతులు నాలుగింటిలోను “వ్యా రింతనంతం గాపుండిరిి అను పాధఠమున్న ది* 

అపొారము-చితతరము, “ఇంతనంతి అను పలుకుబడి స్యుప్రసిద్ధము. 

గీ, *ఏను (బహ్మయు వారియును నింతనంత 

నుండు వారము కార్య ప్రయాగదీక్, (హర, 6.40.) 

క, “నెఅసి తమ మెల్లయెడం గి 

క్కి_టేసిన మణి పొసీనిలిచి రంళను నంతకొ.? (విరాట, 8-195.) 

1 శా. పొ, “బందు దెలిసి) 

“అందు తెలిసి. అనగా ఎందు. దెలిసి? ఫూ. ము నను తేంజ, (ప్రతుల 

లోను గూడా “అంత దెలిసి? అని యున్నది. 

2 భా, పొ. నిలిచిన నిలువునచి. (“నిలువున్నిలువున సె ఫూ మూ) 

త౦జ, (ప్రతులలో - మూడింటిలో ననిలువుకు నిలువునసె అని యున్నది అది సరి 

యైన జాతీయము. *..,సొరగి అని పొశాం, 
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రైనార సారంగధర చర్మితము 6 

టీక... తలవీడ౯ా-పాటి = కొప్పులు ఏడిపోవునట్టుగాషరు గెత్తి తన ఛా 
యీలికసానితోకొ ౫ (ప్రియమైన దొరసానితో, నిలువుకు నిలువునవనె ఒరగ 

చున్నది నిలుచున్న ట్రుగానే బిరుగ బడి. 
య 

గీ నోరం దడి లేక యప్పు డాసీరజాశ్నీ 
కంటం బున్వైడు కన్నీరు గాఆఅం బొరలి 

పొరలి యేడ్చుచునుండ నబ్బోటు “చేల 

కస్టిపడె దమ్ము యని యెత్తి కు స్తరింప. రశ 
టీక. ఏలక స్తీపడెదు = ఎందుకు దుఃఖపడెదవు. అన్ని ఎ త్తి= లేవనెల్సీ 

కుస్తరింపక = ఒదార్నగా. 

కావా 

వ నిల్లు 

---+ రత్నాంగి చిత్రాంగి సంవాదము 4 

క శ అప్పుడట దెలిసి మదిలో 

ముప్పిరినానుపు త్త) మోహమున సకియలు త౯ 
గప్పుళొని వెంట రాలా 

నప్పావనచరిత మహితలాధిపు కడకున్. CE 
టీక. తకా _ కప్పుకొని = తన్ను చుట్టుకొని. 

మ, జిలుగుంబయ్యెదకొంగు జాతీ వెనుక౯ా జీరాడ, ముత్యాలే 
రులు వవ్లోజతటిం బుటం బచెగయలాం ద్రోపాడం జన్నుల్, కటి 
స్గలిపై వనలి మొగ్గ వాల నడుగుల్ చండ్ంప, నెత్రాంబుజం 

బులు గన్నీట వసంతమాడ, నరిగ౯బూ౭ బోండి ఖేదంబునన్. 
టీక, ముత్యాల పేరులు = ముత్యాలహారములు వతోజతటికా = కుచపార్వ 

మున పుటంబెళయయగాక = ఎగిరి పడుచుండగా, చన్నాల్, (తోపాడణా = జండొంటి 
నొరసికొనుచుండగా -వేనలి = జడ కటిసలిపె = పీరదుమోద, మొద్దవాలక = 

థ్ ఈ 

మొస్థవాలిన విధముగా నుండగా అడుగుల్స్ చండింపకా = తడబడగా, న్న తాంబు 

* కా, పా, “అప్పుడు డెలిసియుి (ఇడి వూ, ము, పా 

“అహ్య్వడటుడెలిసి? అని తంజ. (పతులపాఠము. అట్లు (చెలిక తెలు కు సరించుట 
య వాది అని 

కేతు తెలివినొండి,, ఆమె రాజుకడకు పోయెనని యన్వయము, అప్పుడు ెలిసియు 
పోయె? ననుట తప, 



8] రత్నాంగి చితాంగి సంవాదము వః 

జంబులు = కమలములవంటి కన్నులు కన్నీటకా - వసంతమాడక == కన్నీళ్ళను 

[క్రుమ్మరించుచుండ గా, వూంబోండి = రత్నాంగి, భీదంబునకొ = దుఃఖముతో, 

క, అరుగునెడ నంతిపురమున 

నరవిరిపాన్చుపయి గ్థీ నొరగి యావల ధరణ 
శ్టరుండును నీవల నొకయం 

తరున్రునం జిత్రాంగి; 'జెలులుం దా, నుండంగన్. ర్న 

టీక, అరవిరి పొన్నుపయిక = అరవిచ్చిన ఫూలపానుపుమోద; జక్క అంతరు 

వునక = మరుగు ప్రజేశమున, 

గీ. అనఘ చారిత్ర యెవ్వ 1 శేమునినం గాని 

గారలని సుకీల్ సంపన్న గేస్తురాలు) 
అక్రరుణిం జూచి యపుడు నోరెత్తి వలి శం 

దాళనిచ్చునె పుత్ర వాత్సల్య మెదను% 'రో౬ 

టీక. ఏమనినంగాని = (తన్నుగూర్చి యెవ్వరు ఏమన్నప్పటికిన్సి కెరలని= 

కోపపడన్సి సుశీలసంపన్న = ఉత్తమ స్వభావసంపదకలది, గేస్తురాలు = ఇల్లాలు 

(అయిన రత్నాంగి నోశెత్తిపలికెక = బిగ్గరగా మాట్లా డెను, "(నోశె త్తి తీ పలుకుట 

యిల్లాలికి ఊచితేము శాకపోయినను ఆశే పుత్రకోకము భరింధలేక కోపో(ద్రేకము 

నదంచుకొన లే అట్లు మాట్లాడినదని భా పుత్రవాత్సల్యము ఎదను = హృదయ 

ను తాళనిచ్చునె = ఊరకుండనిచ్చునా! 

సీ, “మగనికూరిమి గల్లి జగములో మిక్కిలి 

వన్నె కెక్కినయట్లివారు లేశె 1 

యిల భోగభామినుల్ కుల] పాలికలకంకు 

మేరగా నడచినవారు తేక * 

న్ (నొజుగి అని శే. రః పొం (చూ, “అంతరువు”) 

స 7. పొ. “ఏమన నొకింత ₹రలని. (ఇది వూ, ము, పా 

ఏమనినను = ఏమన్ననుు అనవలసినచోట 'ఏమనకి) అనుట సరికాదు. 

(ఎవ్వనేమనినంగాని? అని తంజ, పా. వావిళ్ళవారి (ప్రతిలో నేకాద్దు సూ, ని లో 

గూడా శా న్ర్రీగారి తప్పుపాఠ మేయున్న ది. (చూ: గేస్తురాలు; “కెరలు”.) 

శా. సాటి తాళవచుుని ఫత వాత్నల్న మెదటి. అరమేమో? { నె పుర్కవాత్సిల్య ర్స్ 
1 భోం భర లా కకల ధామినులక౦ మె.) 



దేనాణజ సారంగధర చరితము (ఆ ; 

సవతిపట్లను సీను సవరింప శేపట్ల 

'గారాబమునం బెంచువారు లేచి? 

'నెనరుతోం బినతల్లి యని కొమా ళ్ళింటికి 

వచ్చిన దయం జూచువారు లేర? 

గీ తగునె యకూట! బుధనుతో దారగుణవి 
రాజి సన్నార్షవర్రనం దేజరిల్లు 

పరమసాధువు సారంగధరునిమోంద 

నొకటికి. బదాటు 2౫ల్పించితో లతాంగి, 'రో౭ 

టీక, భోగభామినుల్ = భోగకాంతల్కు కులపాలికలకంశుక ౫ క్ర్య 

'ప్రీలకంయెను మేరగాకా = మర్యాదగా. సవతి - పట్టను = సవతి _ బిడ్డలను, 
(ప టి _ పట్టులు ఆ పట్టు.) ఏ పట్లజ = ఎెట్టిస సమయములందును, ఈసు సవరింపక య్ 

ఈర్జ్యవహిరపక,._. నెనరుతోకా = (ప్రేమతో బుధ,,,విరాబి.. బుధ = విద్యాం 

సులఖేశు నుత = కొనియాడబడిను ఉదారగుణ = (ప్రసిద్ధగుణముల చేత, విరాబి = 

ప్రకౌళించువాడును; సచ్మార్ద. =, , సాధున్ర. = సన్న్మార్ష (సత్ 4 మార్చ వర్తనక = 

మంచిమార్హమున వర్తించుటచేత (= మంచి నడవడికలిగి) తేజరిల్లు = వెలుగొందు, 
పరమసాధువు (అయివ సారంగధరుని మిద ఒకటికి పదాలు (తప్పులు) కల్చించితివి, 

(“ఒకటికి పదాఅు కల్పించుట) లోకో క్రి. ఒకటి నాధారముకేసికొని పదారు కల్పిం 

చుట యని భా. సారంగధరుడు తనయింటికివచ్చుట నాధారమువేసికొని చిత్రాంగి 
తక్కిన కథను కల్చించినదన్నమాట.] 

బుధ = దేవతలచేత, కొనియాడబడిన ఉఅడారగుణ = దానగుణముచేక, 

(చంద్రుడు దేవతల కమృతము నిచ్చువాడు. “ఊదారోదకీ ణేఖ్యా లే చానశాండే 
మహాత్యపి?- నా, ర విరాజ ; సన్మార్ద (సతాం నమ్మ తాణాం మార్షః సన్మార్ష క్రి = 

నట త్రమార్గమున అనగా ఆకాశమున, వర్తించుటచేత, తేజరిల్లు ప్రకాశించు, సారంగ 
థధరునిమి (దక = చంద్రునిమిద, ఒకటికి పదాటు (కళలు, (అన్ని అర్థాంతరము.) 

2 పాొగాం, *—'కల్సించ-నోి 

వూ, టీ. “బుథ, =. ర్తనక = విద్యాంసులణే కొనియాడంబడిన గొప్ప 

గుణముల (పకాశింవెడు నుంచిమార్గమున నడవడిచేత,ి 

మార్గము గుణముల'చేత ప్రకాశించునా? “మార్గమున నడవడి” అంటే అరమేమో? 
అర్జాంతరసాభాగ్యమస లే అంతరించినది గడా! ? 



3.] రత్నాంగి చితాంగి సంవాదము దొ౭ 

ద పడుచుందనానం = బట్టి నినుం బట్టి పెనం? నటంచు లేని యా 

గడములు గొన్ని యంగమునం గానయబడకా సవరించి యాసువేం 

వొడియడం బోయి ప్రాణవిభుతో చెజిగించి, తెగించి వాని నో 

పడంతుక యాజ్ఞ చీయు మని పంచిత్కి? వెంతటి శత్తుకొంటివే! ర౮ా 

టీక. పట్టి = నాబిడ్డడు, పడుచుందనానకా. నినుకొ - పట్టి = బలాత్క 

కంచి ఆగడములు = అకృ్చత్యములు...అంగముక కా శరీరమున, కానంబడకొ -_ “సవ 

కంచి = కనబడునటు కెల్పించుకోని, - ఆజ్ఞ సేయుమని = నరికించుమన్సి పంచితివి = 
c౧ 

ఆజావించితివి; ఎంతటి ఇతుకొంటీచే _ ఎంతటి ఘోర కార్యమునకు ఫూనుకొ న్నా నే, 
వు చ 

(ఎంతటి ౩తుకిొ ంటివి” (= ఎంత కెత్తుకొంటీవి) జాతీయము. = 

రీ 6 దయయింతలేక యొంతకు "నెత్తుకొంటి ర 

కులు మిమ్ము. గన్న దిగాక తల్లి.౫ (శుక, క డట 

చ, పొలంతుక లెస్స యున్న నొకపూంటయు. జూడ జూలపీవు;, మా 

యల కొడిగట్టి, తెంతటి*గయాలి వె! బేరజవ్రక్వి చార ముల్ 

డెలియనివానిసె( గలవి లేనివి చాల ఘటించి తండి బి 

డల కడ సీయం జూచి తకటా! * మటి నీకిది యెంత దోసమే, రగా 

టీక. లెస్పయున్నకా = మేము సుఖముగా ఉంటే _ బేరజపుక్ విచార 

ములు = కుత్సితపు తలపులు, 

1 శా, పొ. “వచ్చి” 

2 పూఠాం,- 6ఎంతకు "నెళ్తుకొంటివే). 

౩ శా పా. “ఎంతటి గయాలివి." 

+ సాం-రా౦, = “కొన్ని గడించి. 

4 కా పాం “మది 



దె౯ా౮ా సారంగధర చరితము (6, 

చ. కణకుందనంబుతోడం ₹గసులోందని యాత్మం దలంపవై తి, వి 

"ల్తెఅంగు వినం గలుక్కు- మనదే !మగ వారిమనంబు? వెన-ముం 
దఆఅలను బిక్షం బాప మమతం గని పెంచినదాన వై నగా 

యెటుంగుదు! గొడ్డురాలి కిల నెకండిమోహము లెంచి చూడలన్, 

టీక. కజకుందనంబుతో దళ = పరుపవృ త్తీతో (= కనికరము 'లేనిదాన వై 

కసులందు == పసివిడ్డడు, అని - తలంపవెతివి. ఇట్టి “తెజంగువినకౌ = ఇటువంటి 

కథలంపించే  మగవారిమనంబు - కలుక్కుమనబే! = నొచ్చదా?ి (మనను నొచ్చి 

విరిగితే మసచాశంతటి శిత్లైనను చేయింతురున డా!) 

f శా. పొ కసు్సుందని? ('కసుగందు = లేశబిడ్డు అని వూ, “7 

లేయతఓిడ్డ - అను నర్గమున కసుంందుి సార్గబిందుకము. = దండకము. “కావ 

కావంచు -సేడ్పుల్! దలిర్చం గసుంగంద వె (పారి, గ 88) చేదంవారు ద్వి. సారంగ, 

లో కూడా బృడ్రుపునంబుటిన క సుగందు నిట్లు? (పు, 113) అని నిరనుస్వారముగానే 

ము(దించినార్వు పొరపాటు, అరసున్న వేని కక్రసుగందు' (క్రియ “కసుగందు (కందు 

కందు) = మిక్కి.లివాడు* (శ, ర 

కాత్రీగార “కసుళం౦దు? = అను [కియలోని శోసు ను “కనుక అనుకొని, 
అము క్ర (పు. 2) లో _ *కసుగందని మేనులకొ* కసుళందని = కసుతుందనము 

(లేశదనము) చెడని మేనులకొ = జేహములతో” అని అర్థము (వాసీనారు.. “కోను 
గందుి అను (క్రియలో “కసు అను పదముకటి యున్న దనుకొనుటయు దానికి లోే 

“ఈక సురుందనము' అని యర్థము చెప్పుటయ్సు పొరపాటు, (శచుగందులో 6క్రస్తు్ 

వసీవాడు'లో (వసీ”; “పిట్టపీకంగు” లో “పిటి; “బట్టబయలు? లో “బట్టి ఉన్నట్లు 
వ్ 

భావించి ఆపదములకు అర్థకోల్బనము చేయుట తప్పు, 

[ కా. పొ “పగవారిమనంబు?,- తక్కిన (పతులలోను ఇదే పొఠమున్న డి 
కాని పగవారిమనంబు కలుక్కు_ మనుటకు కారణమేమి? అనుగాక. పగవానిమనసు 
కలుక్కుమన్నను, తళుక్కుమన్నను దానివలన కలుగు ఉప్మదవమేమి? ఇంటిలోని 
“మగ చారి? మనస్సు కలుక్కు_మంమేానీ యిబ్బంది. కావున “మగి అని నను సవరించి 

'నాను, 



రి] రత్నాంగి చి|తాంగి సంవాదము ద్రేకాకా 

క, ర్థీపినత ల్ల లివి పెనుపంగ నో 

కినత లివి, గాన వచ్చి వీలిచిన నయ్యా! 

కనికరము తేక వాసిం 

గని కరము నిరాపనింద గట్టం దగునే?ః గం 

టీక. పినతల్లివి = పిన్నమ్మవు, సెనుపం౫నోపిన - తల్లివి = పోషింపజాలిన 

న్రాజ్యు రాలవు. (ఇక్కు=డ “తల్లి” ఫూజ్యవాచకము - మాత్స వాచకము కాదు) 

శాన = కాబట్టి, వచ్చి పిలి చినక- = పీలిస్తే వానిక్ - కని == వానిని చూచి, 

(మోహించి కనికరములేక = దయలేక్క కరము = నిరాపనింద వట్టి అబద్ధపు 

నిందు: కట్రందగు నే! 

|] 

చ. కటికిమనంబుతో నిటులం గలలు చెప్పిన నాత జైనం దాం 

గటకట 1 యట్టివాం డవును గాల డని రెండును నిశ్చయింప కే 

యెటువలె నాజ్ఞ వెట్టు మనెనే తరళాశీ, కుమారు డంచు న 

కంటికము లేక! యాం చెన్రలె కన్నులు రాజులకుం దలంపంగ౯ా 

టీక... కటికినునంబుతోకా = కఠినమైన మనస్సుతో,-అక్క_.టికముదయ, 

రాజులకుళ _ చెవులె కన్నులు = రాజులు చెప్పుడుమాటలను బట్టి పోవువా నేగాని 

స్వయముగా విచారించి తెవిసకొనువారు కారు. 

డి = ఏసడిసన్న మాగిసివె? మేమి యుజుంగను * పారుప ట్ట్యో 

| ళా శ 5 న్ శ - గ్థీ శా. పొ “పినతేల్లని?, . .నోవిన తేల్లని” ('తల్లని = తల్లి 4- అని వూ, ట్రీ 

ఫూ* ము, నను తంజ, |ప్రతులలోనుు (నిరాపనింది అను పదము (క్రింద శ. ర 

లోను గూడా “షినశ్ర లివి, ..నోపినతల్రివిి అను చక్కని పాఠమున్న ది, కావున 
య య 

తల్లి [ అని కా తలని ఉఆచ్చారణకటుపాఠము సరికాదు. 

fF శా. పొ. యిటి ((యటీ తంజ, పాం టి వాండనును కాదన కూరక 
లు లు ? రు 

444 భూతాం, 

1 శా. పొ. “ఏసడినన్ప మానిసివొ (బట్టి యింగితజ్ఞురాలవోఅని ఫ్రా ట్రే 

వూ. టీ. సరియైనది కాదు. (చూ. ౨-౨౬౩ క్రింద 'మానిసిీవెొకింతి అని 

వూ. ము, పొల మానిసీవె యింతి త్రంజ, పొం 

2 కా, పొ.-- “పొజుపట్రి వే! (“= పయగులాడు-చున్న్న నిసువవు'-జని ఫూ, ట్రీ. 

టి యిం౦గితేజబు రాలవో లా పరుగు లాడుచున్న నిసువను అంటే సమన్వయ 
వ ఖు 



రర సారంగధర చరితము [ఈ 

1? వినియు నెబుంగ మయ్య "యివి వింతలు చెప్పెడివారు చెప్పిన” 

విసియెడువారి శెనను వివేకము దా వలదా యొకింతేయుకా. ౬౧ 

టీక, ఇవి వింతలు డా ఇపి బాల కొ తకధథబు, మేము  చూచియుకా 

వినియు నెటుంగము,. చెప్పెడు...వలదాా (ఇది లోకో క్ర) 

క, మతకరిమాటలు వి నిడి 

గతక ల్బృషుం బుణ్యచరితు. గారణజన్ను౯ 

బుతు దునుముం దగునె? ముద్దుల 

రతనమ్ము నయా! యి దే దోరతనమ్ము నృపాః డం 

టీక. మతకరి = మాయలాడియెన - చి తాంగియుక్క_, మాటలు, 'ఇెవినిడి 

కారణజన్ముక = ఏదోయుక కారణముజేత నవతరించిన మహాపురుషుడును - ముద్దుల 

రతనమ్ముక = రత్న మువంటివాడున్కు అయినసుతుక , తునుముందగు నె? నృపా, షరి 

యే వొరతనమ్ము = ఇదేమి (పభుత్వమయ్యా! 

మ.తొలుత౯ రాజులుభోగకామినులయందు౯ మోహితుల్ గారొ!యిం 

పొలయక౯ా వారి కపారమెనధనమిారో? యందు శే, మిట్లు పు 

త్తు)ల దండింపలో నిచ్చు వారి విన మెందున్ ) నేడు చి తొంగి మం 

దులు సీకుం దల కెకె. నాం బరవ శాత్ముల్ గార కామాతురుల్? 

టీక ఇట్లు) దండింపంకా = (భోగకామినులక్రు పుత్రుల నిచ్చు వారిక 

వినము. చి_తాంగిం (పెట్టిన) మందులు, నీకు తేల కెక్కి-నవి..- 

మందులు పెట్టి వళ పరుచుకొనుట లోక్షమున కలదని (పతీతి. వశ్యవిద్య అరువది 
తలుగు. కళలలో 'నెకటి. కృష్ణుడు తనకు వళవర్తియగుటకు సత్యభామ (ద్రౌపదిని 

మం(త్రౌపుథముల నడిగినట్లు భారతమున కథయునుకల లదు. (చూ. ఆరణ్య, 5-291; ; 292, 

గి, “అత్ర వాకట్లు మంతంబులడి ౫ నొకతే 

విభుని జోకొట్లు మందులు చేండె నొకె,? (శుక. 8-122) 

FT శా. పా, వనియు చెబుంగమయ్య యివి. వింతలు. . .యొకింతయుజ్ల ' 

“ఇవి మేము వినియెరుగిమునుటయ్సు (వింతలు చెప్పెడివారు చెప్పినను విను 

వారీకెనను వివేకమువలడాి అనుటయు 'నకికాదు,__ 

శె నా వివేకమువద్దా' అనియే లోకో క్తి 

చం “అన విని భూవిభ్ఞుండు నగి యౌనిది, చెప్పెడువారు చెప్పినకా 
వినియెడువారి కించుక వివేకములేటె? శు కాగగణ్య. (విక, 1-31) 

ప్పేవారు 'ఇప్పి-నా విేవారి 
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డు అకగాట చూడం జూల కటు లాకుటిలాలక మాయ వన్ని దు 

ర్యాషకుర లు దెల్ప “వాని + కిటువంటి గుణంబుల? "నేనెబటుంగ నా! 

ముకొ-డి ఖీ మాట పొిమ్మనక యో వది సిక్తూము చేసి, బిడ్డ [న 

యొక గాని * నేడు చంపల నఠఈూ! దయమాలి తెగింపటణెల్ల్టునే? 

టీక... కటిలాలక నా వంకరలయిన ముంగురులుకల - చి_తాంగి (అలకలు కటి 

బములనుటచేత దాని బుదియు కుటిలమేనని సూచన, బిడను - అయ్య క్కు-నిక జా 

ధి a 
ఆ ఒక్క_కొడుకును, 

క. ధరణీపతు లే యొకటియుం 

బరికింపక యిట్టు లదయభావమున 1 వధిం 

తురనేగద “రాజ్యా సె 

నరకం ధ్రువ మ'నిరి తొంటినయమార్షవిదుల్ , డ్ 

టీక, ధరజీపతులు - ఏయొకటియుకా పరికింపకచాఇతర మేమియు విచారింపక్క 

ఇట్టులుకాఇకగో, యీ విధముగానే అదయభానమునకా = కటికి మనసుతో, వధియిం 

తురు = చంప్పుదురు - అనేగదా నయనూర్లవిదుల్ = నీతిశ్యాస్త్రము "నెరిగినవాదు, 
౧ 

రాజ్యాన నరకం ధువమ్ = రాజ్యాంతమునందు నరకము తప్పదు అనిది 

చ. “చలమున( *జెహుమాటలు నిజంబని, (ఇ) కానక కన్న పట్టి, ల్సి 

రలు, వధియించ నెంతదయమాలినవా ౮ డని లోకులాడ చే? 

+ పాశాం._ కటువంటి శ్ర “సుద్ది? 1 నిన్నొక్కునిి * “చడణయాదయు 

నయోి (ఈ పాఠమున “నేడు అయాదయుకా - శుభోదయము కలవానిని అని 

యరము.) 3 థ్ + 
+ శా. పొ భుటియింతుక! యాదె!? (ఇది ఫూ.ము, పా 

నరకమునకు హేతువు (వధియించుటి గాని ఇతరకార్యములను “పరికింపక - 
సుటియించుటి కాదు. ఘుటియింతురి యను (పశ్నతో (యాంగచెి అను ఆశ్చర్య 

మువ కన్వయమును కుదురదు, కాబట్టి శా. పొ, 'సరియొనది కాదు, (వధియింతు 

రౌనే కది అను పాఠము తంజ, (పతులు మూడింటిలోను ఊన్న డి. 

షు పోతాం, ఈ బంతవమాట "లె 

(ఇ) శా, బూ 'నిజంబన్సి కానక, కన్న పటి 
రు 

“కానక ౬ కన్న పట్టి” అను విభొగము నీరసము. “కానకకన్న - పటి” అనుట 

సరసము. “కానక కన్ని జాతీయము, == “ 



టీక. బెళుకు = జంకు వహీంచుకొని = వైనవేసికొని (జాతీయో క 

కులోద్వహుండు = కోలమునుద్దకించుచాడు, బటు ౫ డంద"మ = ఎరుగని వాడందామా! 

ఇటిచందముల్ = ఇటువంటివ రనల్కు అంద మె = తగినవేనా ! 
ళం అవవ 

చ అది మటువూయలాండీ యని యంటివిగా యొక నాడు రానివాః 

డదురుగడం దదీయనిలయంబున శేటికి వచ్చె? నైన నిం 

ఫొదవిన ౪ నేము నేనచట నుండల వచ్చెనె వాడు? పోవ ని 

మ్మదియు, నిహంశుకంబు ఖితగు లాటకు6 గారణమేమి? దెల్పువూ, 

టీక... నిజాంశుకము = ఆతనివృన్త్రమ్కు తగులౌటకుకా = అచోటచిక్కు_టకు, 

క, జనపలి యా లని బిడ్డని 

యను(గుంజుట్ల మని చూడ నగునే మెందుకా 

దునియలుగ నాక్షి నెట్టక 

చనరుని మటి పేయరానినేరము సేయక ౭౧ 

చ అనియొుకయించుశె నం దనకాస్పద మో కతంయడాడజబూచి, మా 

నిని యిటు గూడ వానిపయి* నేశద చేరమి మోవం చేసితో 

జనవర నిక్కమా నవును *సభ్యయు సీపీయురాలె, వాండె దు 

ర్షను(డుః వెదుళ్లపందిరియు “రాజలమాటలు *చిక్క-నాయగదా, 2౨ 

టీక, ఆస్పదమియక = సందియ్యక్క నీప్రియురాలె, సభ్యయుకా = 

యోగ్యురాలున్నూ వాండె = నాకుమారుడే దుక్షనుండు. జినవును (ఎంత చక్కగా 
(గ్రహించితీవయ్యా! అని దెప్పుట,) వెదుళ్ళ పందిరింటిక - రాజులమాటలు _ చిక బాన - 

బె౫దా (ఇది లోకో కి.) | వెదుళ్ళపందిరి సందు లేక చిక్కగా నుండుననియు, రాజుల 

మాటలు వివాదమున శడమోయక బిగింపు కలిగియుండుననియు, భె. 

గూ 

+ శా. పా. పేమబే నచటి - శ్రి పాశాం-- 'గ్వబుకౌ టకు”. 

1శా. పొ, “నేనమి యూరకమోపంజేసీతో.) (ఇది వూ, ము, పా 

అసాధువు, 

2 పాశాంయా.. “సబ్బిణీ ఈసాఠమ్సు తంజ, (ప్రతులు నాళ్థింటిలో నున్నదీ 
నాకర్థము కాలేదు, 

8 శా, పొం 'నిక్క_వకొయగదా. (ఇది వూ, ము, పా 

“వెదుళ్ళపందికి - రాజులమాటలు - నిక్కవకానుగదా” అంెకే అర్థమే మో 
ఫూ, టీ, కర్తలు సిలవీయలేదు. “చిక్కునౌయగదాిఅని తంజ, (పతులు మూడింటిలోేను, 
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చ అడవుల శేంగి యాకలము లైన భుజించెద మయ్య, దీమెసం 
+బెడలల దూర దేశముల శకేనియు( బోయదమయ్య కోడలుం 
గొడుకును నేను, రాచసీరికూటము అప్పు జె వచ్చె వూకుం జూ, 

శల్విడువుం డనంగదయ్య ఖీ నవవిభమమోవాన కోమలాంగుని౯, 

టీక... దీమసంబు - ఎడలంగకొ = మాకుళల గారవమంతయు నధిం౦ంప-గ్యా == 

రాచసిరికాటములు = రాజ్యలకీ తోడి సంబంధములు మాకు - అపుడె వచ్చికా = 
మాకు యిప్పటి కే ముట్రినవి, చాలును. (ఇది వెక్కసపుమాట) నవ, గునిక'. నూతన 

ములయిన శృంశార విలాసములచేత మనోహరమును, సుకుమారమును నయిన శరీరము 

గల్క కుమాధున్సి విడువుండు - అనంగదయ్య = విడిచిపెట్టండి రా - అనవయ్య, 

గీ, అని యపుడు నిల్చ్పరానిమోహంబుకతన. 

దనదుప్రాణాశ్వరుని పదదయముమోా౭ ద 
వేగ తా నడ్ల్డపడి యెన 'వేండుకొ నెద 
గాక యని చేరం జనుచెంచు "కద ెటింగి, ౭రీ 

టీక. చేర జను దెంచుు కదలు డా (పయత ము. 

శా, “నామో౭ దానసుమో వమజేమి యనిన, న్యాతాడంగా వచ్చినా 
వామూథ్నీ), యతిఘోరపాతకునిం గావం జెల్లునా వాని! సీ 
వేమేం జెప్పీన విందు. గాని, విన చే నీమాట ఫో పామ్మనెకా 

మోమో టించుక లేకృయొుత క శినాత్సుల్ రాజు లూహింప(గకా. 
టీక. నామీద ఆన = నామాద ఒటు మోమహమోాట = మెగ మోటమి, 

రు 

f[ పాఠాం._ ఏబెడలకమారు? 1 “విడువుమనంగదయ్య! _ ఫీ 6విభమకోమల 
మోహ నాాంగునిక”; _ 'కోనుల పల వాంగునికొ.) 

(ap) 

1 శా. పూ కడణశయెటణియి (ఇది వూ. ము, పా 

తంజ. తాళ పతులు ్నమోడింటిలో “కదలెటింగి” అని యున్నది, కదలి 

తేప్పనుకొని సంస్క ర్తలెవరో వూ. ము, ననీ కడకి అని సవరించినారు. 'సవరింప 
సక్కుర లేదు, “కదలుి అన్నను “కడకు (= యత్నము) యే, (చూ. న, ర “కదలు 

అనగా కదలిక = కదలుటకు చేయుయత్న ము. 
ద్, tua అలి ఎ ల ర్, ల టో స నదిని పట్టవచ్చు కదలు వీక్షించి. (సవ, పు, 46.) 

గీ “పండ్లు వేర్వాసికదలు చూపకయ మున్న? (కాశీ, 8.84.) 
'™ 



ర౧౦ సారంగధర చరితము 

గీ. అనిన గజయాన ౪ పతియాన నతిభయాన 
లే క్రియానల దహ్యామాన క్రమగతి 

యాన గజగజ వడశి శయాన త్మత్సి 

యాననము గని తాల్చీ నయాన నపుడు. 2¢ 

టీక, అనినకొ = ఆత డట్టనగా, గజయాన = ఆరశత్నాంగి పతియానకా. 
భర్ష"పెటిన యొట్టుచేళ, ఆతిభయానక కియా = మిక్కలి భయంకర మైన పు(త్రదండః 

(క్రియ యనెడ్సు అనల = అన్ని చేత, దహ్యామాన[క మతి = దహింపబడుచున్న విధము, 

అనక =తన్నలముకొనగా = గజగజవడంక్రి శయానైాపండుకిొనియున్న, తత్ (వీయ 4 

ఆననము = ఆభ _ర్థయొక్క_ ముఖమును కని, _తాల్మికా = ఓర్పుతోన్వు నయానక్రా = 

వినయముతో ను, (అవ, అన్వ) 

క, మనసు సిలుపం జూలక కడు 

సున. బుట్టినదోసమునకు; బూగులుచు వేండం 

జనుదేర "నాన వెట్టితి; 
పని లేదిక వానివ్రాంతపల మిటు లుండెన్. 22 

+ ఇ పాం “పతియాన కతి భయాన్క క(కియానల ధాయ్యాా్యానయ క మగతి,! 

(ఇది ఫూ, ము, పాం ఇందుకు ప్రా. టీ * ఇట్టున్న ది 

పతియానకుక- = భ ర్రయొక్క- (భర్త పెట్టిన) యొట్టునక్కు అతిభయానక్ష = 

మిక్కిలి ఘోరనుయిన _ (కయా = పుత్ర దండన కర్మయ చెడు _ (కియా = అభిచారిక 

_కర్మయొక్క - ధాయ్యా = | పజ్బలనబుక్కు_యొక్క_ - నయ్మకమ = నీతి _ (హక 

యొక - గతి = విధము - ఆగక = తాకగా - వె రులప్రాణమును సారించుట 

కావించు నాభిబారికహోమాగ్చిని ధాయ్యయను బుక్కు. ఎటు (పజ్యరిల్లం జేయునో 
అవిధము-గా రత్నాంగయొక్కా ప్రత్య దండన దుఃఖమును “టనియాన మంటలుమండిం? 

నని భి 
“వ్రు తదండన కర్మ యనెడు - ఆభిచారికర్మయొక్ర్యు_ - (ప్రజ్వలన బుక్కు 

యొక్క = నీతిప్రా ప్రియొక్క - విధము - తాశంగా' అను అర్థ క్రమము బాలా 

దురవగాసాముగాను - హ శాదాకృృష్టము-గాను, ఉండుటచేత ను, “దవ్యామాని అన 
సుఖమైన పాఠము మద తాళ _ ప్రతులలో లభించుట చేతను నేనా పాఠముేో 

(గ్రహించినాను, 

క బా, పొ. ఆనంబెట్టితి 

ఈ సాధము (ప్రకారము (ఆనక్రా = ఆనునట్టు _ చెట్టితిని' ఆనియే-గాని “ఒట్టు 

పెట్టితివి! అను అర్థమేక్సడదు. ఒట్లు పెట్టు? - “అను అర్థమున 'ఆనవెట్టు - ఆన సెట్టు! 



3.] రత్నాంగి రాజుతో ముబపెటుకొనుట రం౧౧ 
॥ లు 

టీక...-కడుపునబుట్టిన దోసమునకుకొ = చాకు కుమారుడుగా పుట్టిన కారణ 

మున, (అట్టి యు త్తముడు నావంటి నిర్బాగ్య రాలి కడుపున పుట్టుట దోహ మయ నది - 

అని రాజును తాక  నాడుటు,) పాగలుచుక = దుఃఖించుచు, కండల చను బేరళా, 

అన వెట్టితి = ద్గారిశే రావలదని ఒట్టు వెట్టితివి. ఇంక (చింతింపవలసిన పనిలేదు, 

క, అని చాల ఖన్నురాలె 

మనమున *డెర వేయం బు త్తీమమకాంబుధి, ని 

ల్పినచోట నిలువసైంపక 

వనితామణి నగరు వెడలి వచ్చుచు నంత, 2౮ 

టీక. ఖిన్ను "ల = భేదమును పొందినద్రై మనమునకా 1 పుత్త) మమతాం 

= ఫ్యుత్మపేమయను సమ్ముద్రము, "తెరవేయకా = ఉఊప్పొంనగ్శా నిల్సినచోట 

నిలువకొ - సెంపక = సహీంపక, 
ఓ 

అనవొడుచు - ఆనపొడుచు అఆనయిడుి అనియే కాని, ఆనను బెట్టు - ఆనం బెట్టు - 

అనం చెటు) ఆనంబొడు-చచ్వు ఆననిడు - ఇ త్యాదిభూపములు లే వు..--*ఆన వెటతి! అనియే 
ట్ర స్స 

కరంజ, పొ, 

(1) “ఆన - పొడుచుట TO lay a ban or protest, 50 25 to check 

proceedings,” (టౌను) 

(2) “పొడుచు = (ఆన సెట్టు. ఓ..దొంగలానవొడిచినం గోకల్ విడుతురె, 

కళా. ల్సి ఆలి (శ, ర 

N. B. నూ. ని, లో “వొంగలానంబొడిచిని అని ముదిత మైనది. (ప్రమాదము" 

(3) “అంగబుయ డానవెట్టి కదియంగుణి(వాసెననంగ.” (నును, 2.32.) 

(శ్ర) (న స్పల శ్రమద్ద్రహచం ద్ర సూర్యుల. 

బో నీకుముంచు బిట్రానపె పెట్టి.” (ప్రబోధ, కి_కిరి.) 

(ర “నిలువకటుపోవుచున్నా 
రలికుంతల చెలులనేల యానఫొాడిచెడదే.” (ప (ప 5-89.) 

1 పాశాం.- *“బెజవయును- + వెర వేదిత 

+ వూ. టీ. “ప్ర శ్రనముమతాంబుధి = సుతుని (మై (ైపేమయను 'సముద్రము. 

మనమునకా 'తెరవేయకొ = ఏమియుం దోంపకుండునట్లు మనస్సునం గప్పంగణాి..- 

సమ్ముద్రమొక తెర (గుడ్డ) ను కప్పినదనుట ఉచితముగా నాకు తోపలేదు, 

సముద్రమునకు _ అనుసనంగియ యుండు తెరి అల యగునుగాని *తెరగుడి కాదు, 
॥ కాం GB 



లో౧౨ సారంగధర చరిత్రము [s, 

ఆ, వె భామలార రండు నాముద్దుతనయుండు 

వేడి? వేడి? యనుచు వెడి వే 

వండి వేండినీరు వెడందకాటుకకంటి 

కొలుకులండ మాటి కొలుకుచుండ, ౭౯ 

టీక, నాముద్దుతనయుండు, వీడి _ వేడి = ఏడి? ఏండి? అనుచు (వేండి= 
ఏండి, చూ, (ప్రౌఢ. కప. రర) వెండి పెండి = ప్రార్థించి, (ప్రార్థించి, చేండి బేండినీరు = 

వెచ్చ వెచ్చని కన్నీరు, ౨ఇడంద = వికాలములయినే కాటుక కంటి కొలుకుల _ 
అండకా = కాటుక నే అలంకృతమ్ములెన కనుకొలుకులకడనుండి మాటికికా = "లేపే 

కును ఒలుకుచుండలాొ = కాగుచుండగా. 

'బేండి కన్నీరు = దుఃఖాశువులు. ఆనందాకు) వులు నీతలములు; దుఃఖాశు 

ఫలు జనములు. 

“ఆనందజ శ(ోకజ మృశుబావ్న 
_స్తయో రశీతం శిశిరో బిభేద, 

గంగాసరయ్యార్డల ముప త్ర ఫ్దం 

పీమా(ది నిష్యుంద ఇవవ తీర్ణం, 0 (రఘు, 14-8.) 

కరి వేయుటకు *మమతియే వాలియుండగా మమతను అంబుధిగా రూపీంచుటలః 
సారస్యమేమి! మమత యను అంబుధి ఉప్పొాంగుటబేతనే మనస్సు _ అల్లకల్లోల మై 
ఆ యిల్లాలు నిలిచినచోట నిలువజాలక పోయినది... అనుట యు క్రియు ము. 

"తెర = అల్హ అనుటకు 

(1) “అలయనం౫6 చెర యనంగను వీచిపరంగసను” (ఆం, థా, 1-164.) 
(2) “తెర 'లె శ్రీ స స_ప్తసొగరములుC బొరలం౦౫ 

వరుణుండు గొండిలి పకిఢవింపి __ (6, హరి 

(8) “కెప్వు మొంబు నలు చనుగొండలు 6దోంపు లతాంగిపోలెం జె 

ల్వుష్పతిలక. సుధారస పమయోనిధి వెందెరంబుట్టు నిందిరక, 

(మను = 5-80.) 

(ఓ) “అని తూపకళలు చూపటు 

నొనియాడయం 'చేరటాండ్రు గొందటు “తెరవం 

చిన జూచె నతివ నర్జునుC 

డను రాాగాంయబుధీ తట నట “తెరయి త్రక్రా” (విజయ - 2-19.) 

(ఈపద్యమునకు కా స్ర్రీగా (ప్రకటించిన టీకల చాలా (ప్రమాదములున్న వి.) 



3.] రత్నాంగి రాజుతో మొజవెట్టుకొనుట రంల 

చ వల దని మీారలై న *నొకచవాల్ డెలుపం గదరయ్య,; యాలివూ 
టలు విని యన్లు(బట్టి నకటా! తెగటార్తురెల యంచు నామె పె 
ద్దలం గని పుత్త /మోహమున దైన్యపజెం గడు; “వాజు మొ త్తలా 
నలమొగసాలకు “నాల యం టన్నడి నికాముగాగ నయ్యెడకా, 

టీక, ఒకబాల్ కా ఒక పర్యాయము. 6'ముగడుకొడి లే వెంగసా లకు మొర 
అని సామెత (ప్రకృతమున మగజే _ కొట్రుటయు (= తిరస్కంరించుటయు "మొగ 
సూల "పెద్దలకే మొర పెట్టుటయు, (పవృ త్తమగుట విశేషము... 

వు, తొలలోం ద్హాయంగ రాక మూంశలయి పీథు ల్నీండి యు న్నమ్మాలః 
కలు తన్నుంగని 3 పైెవీవెన్ పడుచుం గన్నీళ్ళతో వెంట రాం 

1 శా. పొ “కపాల” (ఇది గుజిల్సీ పాం 
ఇప్పవలసీనది సమము గా చెప్పక ఒక్కొు_పాలుి మా(త్రమేచెప్పి దేమి (పయో 

జనము *జఒకవాల్' అని తంజ, పా, 

(వాలు = పర్యాయము అని శ, ర లో శేదుగాని లోక వ్యవహారమున నున్న దిః 
డ్, గడ్డ జక వాలు 'మెదిగినది,._ “అక్క_డి కొకవాలు పోయి రావ లెను.) 

ఇరువాలు దున్ని నచేను._ ఇత్యాది. (బౌనుదొర “ఇరువాలుదున్నుట అంకే అడ్డము 
దిగటము-గా రెండు సాళ్లు దున్నుట అంటారు అని లోక వ్యవహారమును చూవి 
ఇెప్పీ నాడు. 

కాబట్టి “ఒకపాల్? అనుటతప్పు;ు “ఒకవాల్” అనుట ఒప్పు. 
ఏ కా పొ. “మొర 

గుజిలీపు స్తకములో “మొరి లఘుశేఫముతో నున్నది. చదానినిబటి “వేదం? 
వారును, వారినిన మ్మి “వావిళ్ల* వారును, నారివెంటనసే తుదకు కొండపల్లి వారున్ను 
లఘు రే ఫము-గా”నీ ము దించినారు, "పెద్ద పొరపాటు. 

(2) “ ములు పెట్టుట “మొటు సొజియుట, , , ఆదిగాయగ, (హాస్వముల మింద 
బండిరా లాప్వూచుండు.ల (అప్పక వీయము. 2197) 

(b) “మొజయు మొ మొలలాడుట మొజక వెలితి 
ముఠలిసుటయును బండిరాలు సము దతూణ ,” 

సర్వ, ల, సా, సం. తి. 116. 
1 పాఠాం౦ం, “వెల పెల) ఈ పాఠము తంజ, (ప్రతుల నాల్లింటిలో నున్న ది. 

“పెన ని అనురూపము ఛా, వ్యా. తత్స 65. (పకారము తేప్పయిసనను లోకవ్యవ 
హారమున రూఢ కెక్కి. యున్న ది. 



రంళీ సారంగధర చరితము (౮. 

జెలిక జెల్ మును గల్ల మార్షము బయ 'ల్చేయంగ రత్నాంగి గా 

దిలిగారాబు. గువూరుం డున్నకడ శే తెంచెక, ని తాంతవ్యథ౯,౮౧ 
టీ మునుకల్లకొ = ముందుగా, నితాంతవ్యభక = విస్తారమెన దుఃఖముతో, 

వీ సుతు డట్టి వా(డు గాం డతివమాటల కేమి? 

యని తాళం డాయ రా జనెడివారు, 

నెవ్వరిమన మెవ్వం డెజబుంగు నన్నెము పున్నె 

మును బేవుండె యెటుంగు ననెడివారు, 

2 విభండు ధ ర్నాధర 2 నిధము కానక చేసె 

హో! యెంత యన్యాయ మనెడివారు, 

స్వామి! యయో పగవారికి నిటువంటి 

యాపద రావల దనెడువారుం 

గీ గపట మెజటులగవ్టు, గోలవుం గదర యన్న, 

యెట్టు వచ్చెర నీకు నేం డిట్టిపాటు 

లనుచు సారంగధరుం జూచి యమ్మైలక్క- 

లపుడు * కన్నీరు గలవారు, నయిరి పురిని. రై 

టీక, తాళేండాయెకో = నిదానించక పోయెను, 

సీ ఉపకారమే కాని యపకార t మెప్పు ద 
లంచం డయో యొంతమంచివాండు, 

మనసు చూత మటంచుం దను నే మనిన నవ్వుం 
గాని కోప మొకింత లేనివాండు, 

2 శా, పొ (మును సల్టు మార్షము (ఇది ఫూ. ము. పొ) అసాధువు. 
“మును గబ్లి తం౦జ పొ. “మును: కలుగక = ముందుగా అనుటకు. 

క, “మునుకలు గంగానదిలో 

నొనరించుటకన్న భాగ్యమున్న దె యనుచుకా 

మును కలుగంగా దిగి (విజయ, 1-120» 

[ షాశాం. 'మెప్పుడ్కు దలంపండయో యెంత ధర్మపరుండు.) 



3] రత్నాంగి కుమారునిజూచి దుఃఖంచుట ర౧౫ 

మదిలోన నెవరి కెయ్యది యిస్ట్ర మది యట్లు 

స్త యలరించును చితేజ్ఞుం డెనవా(డు, 

భువిం గలడా యింక. బు సైడు నరింగెడు 

వారిలో మటి యిటువంటి వాండు, 

ఆ.వె. పరమసాధు వనుచు. బలువమూజు సారంగ 

భరునిగుణము లెల్లం దలంచి తలంచి, 

పౌరజనము లెల్ల బసిబిడ్డలాదిగా 

వగచి క స్తిపడనివారు లేరు. రావె 

లా రత్నాంగి కుమారుసిజూచి దూఖించుట :__ 

గీ, జిత్తులకుం జెంకి యగు నింద జిత్తు చేత 

నల యుర గ పాశ బడ్డుం డై 'యలయునట్టి 

రానుతో డన మిశసల ా రాముతోడ 

బెంచిన కుమారు గాంచి సెం పెంచి కనలి, ౮ారి 

టీక. జిక్తులకుక్కా కొంకి = నిఐ+సస్టానము, ఉరగ పాళ బద్ధుండై = నాగపాశ 

ములబేత కట్ట బడి, ' అలయునట్టి = చాధపడుచున్న శ శాముతోడక్ = రామునకు 

జకయోయన్న ట్లున్న వాడును, తాను) మిగుల, గారాముతోడణా కా (పేమతో, శం 

చినవాడును అయిన - కుమారుక్కా కాంచి = చూచ్చి సపెంపెంచి కా ఆతని గుణో 

చా తతను తేలచికొని; కనలి = కోపించి (అవఠలికి అన్వయము) 
_ 

ఖ కా. పొ (కట్ట) -“నలరించు.? (ఇది వూ. ము, బా 

“అట్టకి అని (దుతాంతముచేయుట తప్పు. అట్లు అ = అట్ల, అట్టు +-ఎ = 

అమై; క్షశలుగాని ద్రుత పకృ్చతికము లు "కావు, “ఎ. ఏ_ అ, అను నవధారణారకంబులు 
ధి 

కళలు, (బా. సంజ్ఞా, 13, వ్యాఖ్య.) “అట్ల యలరించు. అ కైయలరించు” అనియే 

(వాతే (పతులపాథములు, 

1 వూ. టీ. “రాముతోడు అనక = లమ్మణుడో అనునట్లు గాం 

రాముని వదలి లక్ముణుని చెప్పుటలో సారస్య మేమి వూ, ము, నను తంజ, 

(వాక ప్రతులలో కొన్నింటను (రాముండోయని అను పాఠమే యున్నది, “నలి 

నింద్ర జిత్తుండు నాగపొశముల - బలిమి. గట్రిన రాముభ్మదుని పగిడి” (నవ. పుట, 70.) 

అనియే మాలముకూడా, కాబట్టి వూ, ట్రీ” సరియైనది కాదు, 



లేర సారంగధర చర్శితము fs 

ఇందజితుతోడి యుద్ధమున రామలమ్మ్ణులు నానపాశములబే బద్దుశై 
ఇల నార 45 సర, 8-9. ® రామాయణక థ, (యుద్ద, గ! ) 

మ. అపు డమ్మానిని “యెంత సేసితివె చి తాంగీ యటంచుకా బ్లొళ్హా 
రపులోల్దన్న్లుల న్యగకుంతల తటీ రాకా నిశాకాలశ 
శ్యుప*మాస్యంబటు మోందికొంచు సుతువపై నుద్బాప్పయెవ్రా'లెన 
దుపకంఠ శతి బద్ధ తర్గక *లిలివ్లో ది క ధేను క్రియ, రో 

టీకా అగ. బు అ(గకుంతలకటీ = ముంగురుల (పదేశమ చెడు, రాకా 

నిశాకాల = ఫూర్జి మారా తికి, (శశి + ఉపమ) శళ్యుపరు య చంద్రునివంటి దైన, 
అస్యంబు = మెగ మును (ముంగురులతానవు య (అనగా తలకట్రు నిశాకాలమువలె న్యు 

పనియు, ముఖము వూర్ణిమాచందునివలె "తేజస్వంతమనియు, భా చొకారపుశేల్ 
దమ్ములక్ = సుకుమారములును పద్మములవంటివియు నైన వాస్తములతో, మోట 
కొంచుకా = బాదుకొనుచు, ఆద్భాహప్పయె = ఉప్పొంగుచున్న కన్నీరు కలదై, 
ఊప,..[క్రియకా, - ఉపకంథక్షీతి = సమీప ప్రదేశమున, బద్ధ = కట్టి చేయబడిన; 
తక్షక = దూడను, లిలిమూ = శాకవలెననెడి తమకముచేత, ఉ్నాదిక్త = ఎసశేగిన్క ధేను 
(కియక = అవువలె, సుతువైక = కుమానునిమోద, (వాలెక = పడెను. 

1 శా, పొ. “ఆస్యంబుని (ఇది పూ. ము, పొం “ఆస్యంబునకా = "మొ 

బుని అని వూ. టీ. 

ఆమె మోదుకొన్నది మొగమునేగాని ముగమునందు కాదు. “మొగంబటుి 
అని తంజ పొ, “ముందలయును మొగంబును మోదుకొనుచు” అని మూలము 
(నవ. ఫు, గ్ర 

2 2 శా. పొ “దిదృతోోది క్షి (“సమీ పభూమియందు కట్టంబడీన దూడను 
చూడంగోర్కిచేత నేసిన యావువలె.? అని ఫూ. ట్రీ) 

'దిద్భత' యనగా దర్శనేచ్చ = చూడవలయుననెడి కోరక. “చూడకా _ 
కోర్కి” అని వ్యస్తముగా చెప్పుట సరికాదు, 

దూడ సమిాపమున నే క ట్రి వేయ బడి యున్నందున ఆవుకు కనబడు చు నేయు౦డును, 
కనబడుచున్న వస్తువునందు *దిద్భట్! కలుగు ననుట సరికాదు. *లిలిమో దిక? అని, 
తేంజి. పా. “లిలికీ యనగా “నాక్షవలెననుకిోర్కి_”. సమాపముననున్నను _ నాకుట 
కందనంత దూరముననున్న దనియు, అందువల్ల 'లిలిమీ? కలిగినదనియు, చెప్పుట సమంజ 
"సము, కావున “దిద్భ మ పాఠము అసాధువు, “లిలివ్ (దిక్త అన్న తంజ, పొ, సాధువు, 



3] రత్నాంగి కుమారునిజూచి దుఃఖంచుట 56/౮ 

ధేను! క్రియి, = (కియా భంగి భాతి మొదలగు కొన్ని పదములు సంస్కృతే 

మున ఇవార్థక ములు "కొకపోయినను ెనుగున ఇవార్థమున సిద్దసమాఘటితమ్ములై 

క్యాచిక్కముగా కనబడుచున్న వి. 

(ఇ) “నాకవాసులు నీవ వహ్నిం దనరు శకేతుతత్ని క్రియకా+? (భాగ, 8-168) 

(ర) “అవురుతొడవుల వ్యజాంశు లంచపిండు 

కరణి పహారినీలముల. 'బేర్పు కాంతి యళుల 

పగిది మాణిక్యరుచి పద్మభంగి మెజయ.? (భా. భీమ్మ. 1.96) 

(6) “చంద పరివ న్చిరుద్ధ నీరరుహముకుళ భాతి.” (పాండు, 1-206.) 

ఏమయినను, ఈ పయోగమేలనుచూచి, “రామ క్రియ వీతాభంగి? “మద్భాతి' 

(= నావలె ఇత్యాది రచనలు చేయుట 'సరికాదు, 

ఉ, రంగ దపార మోహ జలరాశి మునింగి రహిం దొరంగి ర 

ల్నాంగి యొకింతసేపటికి చూ! నుకుమార, కుమార చేడు చి 

త్రాంగికి నప్పగించుకొఅకా " నవమాసములు౯ * భరించి వే 

డ్యంగని నిన్ను ౧హారిమి గడలొగన 1 గోమున నెత్తి పెంచుటల్! 

టీక. రంగత్ == (పకాశించుచున్న ట్రయి, అపార = అవతలిదరిలేనిదియు 

నెను మోహజల రాళిక కాపు త్రేమోహమను 'సముదములో- మునింగ్సి రహీకా తొరంగి= 

సొంఫుచెడ్సి..--నవమాససములుక భరించి = తోొమ్మిదినెలలునుమోస్సి కూూరిపి = (పేమ 

కడల్ల్యూూ_-నకొ = తరంగితముకాగా = అ్మలింప గా, గోమునకొ=ాగా రాబముతో, 

వ బహుభూవణధురీణ బాహువలరులకా 

క అకుముప్పీరి తాళ్ళ విజిచికట్లు* 

మృగమద ఢ్రిగండ మిళిత దేహమున కా 

గాటంపు. గ్జీ గెంభూళి కప్పడములు? 

శిపికావతంస రాజిత పదాబ్దములకా 

యీడుపుతొటుపాకెల్లిదములు! 

1. శా. పొ, 6నవమానములుక” (నవమాసములుక ఫూము, తంజ, పొం) 

౩ పాజాం,._ (ధించి + ('టొమ్ముని. 

§ కా. పొల “గంధూలళి? (ఇది ఫూ. ము, పా “పెందూళి తంజ, పా, 

53 



జాతి చంపక చావు ఏతేశములకా 

9 యట్టిట్టు బీరాడు నచ్చిక ములు! 

గ్, నెండకన్నును +వానక న్నెజణుగకున్న 

ను . పుట్టుభేగికి నయ్య(బో యిట్టి వెతలు; 

కడుపు దరికొనదా (నిన్ను గన్నయపుడె? 

యన్న యెటు లోర్తురా నను గన్నతం।డి ! ౮౭ 

టీక, బహు, ,,రులకా కా అవే కాభరణములను ధరించినవియు - లేదీ₹లవళలె 

సుకుమారములును - అయిన ఇవేతులకా, కఠికు , కట్టు డా ముప్పిరితో "పేనిన బిరుసు 

(తాళ్ళతో విరిచి కట్టిచేయుటలు 1 మృగ... .మునకా డా కస్తూరి - చందనము, 

ఫూసికొను కరీరమునక్కా గాటంప్ర...డములు = దట్టముగా దుమ్ము కప్పుకిొనుట్క_ 

శిబికా.. .బ్ఞములకా = మేలయిన మేనాలయందు (ప్రకౌళించిన పొదకమలములకా, 

ఈడుస్రు, ..దములు = పడవేసి లాగుటచేత కలిగిన తో" టుపొటువలని మళ న?_ 

జాతి, ..ములకా = జూజీవ్రూల - సంపెగవూల - మాలలతో, కూడియుండు. శిరో 

ములకౌ, అటిట్లు. = .అచ్చికములు = చలాచెదరి (చేలాడునటి అగచాటు-. ఫుటు 
రర య ఓ. (ge) య 

భోగి == ఫుటుక మొదలు భోగమునే అనుభవించు వాడు. 
లు 

సా, నిన్ను౯ సద్దుణవంతు. డంచు నెపుడు ? న్వేనోళ్ళ మెతుకగదా 

f£ కా, పొల “నీధక న్నెఆఅుంగకున్న). అన్ని (పతులలోను ఈ పాఠ మేయున్న ది, 

అంతే కాక “కడ మెనెండ కన్నును నీడకన్న్చు నెటు(గక,. .సుఖమున్న వారము” అని 

శం, సారిశ్చం[ద్ర, (1-22) లో సూడా ఈపలుకుబడియే వాడబడినది. "కాని భోగి 

యెనవాడు 6ఎండకాన్నె రుగకుండుట' భావ్యమేగాని *నీడకన్నును) ఎరుగకుండుట 

యట్లు! శిండును ఎరుగక మరి యాత చెరిగిన దేమి! ఎండకు - వానకు ఫోకుండుట 
భోగిలట్ణము. అట్టి యర్థమున"నే లోకమున వాడుకయుు భారత పమయోగమున్ను .-- 

ఆ. వె, కనచ్చిశెండళన్న వానకన్నును నెటుం 

గని పురం భులెల,,.నరో_రువ » «. 1143. పురంభు ల గా ద్దు జూడ, (ఆశ 1 148.) 

+” పొ వీని” (ఇది వూ. ము, పొం నిన్ను” తంజ, పా, 

కొడుకుతో నే తన దుఃఖమును వెళ్ళబోసికొనుచున్న తల్లి “వీనిగన్నయవుడు: 
అనుట యు-చితముకాదు. 

1 ఫాశాం "నేచెంతుం బెక్కు0డలో) 



3.] రత్నాంగి కుమారునిజూచి దుః ఖంచుట రీగకొ 

యన్నా, నేం డిడి యేమి సేసితివి! యేలా పుక్తై * సీమస సీ 

కిన్నాళ్ లే నిది? చెల్లంో! జననిగాదే యల్ల చిత్రాంగి దా? 

నన్నుం బూచినకంటం జూడ వలదా దామర నాయమకా! 

టీక.= ఇన్నాళ లేనిది = ఇంతకాలముగాలేన్సి ఈ మర్లు = ఈ ఇడిము, 

('ఇన్నాళ్ళు + లేనిది = ఇన్నాళ్ -_ లేనిది = ఇన్నా శ్శేనిది?, ఇట్లు ద్విత్వాక్షర 

మున ఉత్వము లోపించుటయు కలదు... “అంబళోోయుచుంబటి”, ఆము క్త, £1883 

ఆ. వె. పరులమర్శ ముక్తి పలుకనివ్యా, రన్య 

ఛామినులకు నాసపడనివారు(, 

దలంచి చూడ చదేవతాసమాను లనంగ 

వినవె పీత? యేల * వేయు తతి? తొ 

టీక. ఏల - "వేందుతి = ఎందుకింత “తెలివిమాలిన వాడ వెతివిరా, _ 

(4వేదురు Foolishness (బౌౌనుు 

క. ఫొలియుటకు నేమి* మెందుకా 

గల దందుకు వగవు ?వుతి జగనోహానకో 
ద 

మలు(డ వగునీకు నీవిధి 

నలచతురాననుండు వ్రాయ నగునా యకటా! నాం 

టీక. పొలియుటకళునేమి = చచ్చుట శేమి? ఎందుకొకలదు = అది సర్వత్ర = 

ఎల్ల వారికి నున్న దే ఈ విధి = ఇట్టి కప్ప ప్రుణావు, 

2 శా పాం ఈదూటుి 

ఫూ. ము, నన్ను తంజ, (పతులు మూడింటిలోను, (ఈమర్లు అనియే యుస్ప ది. 

(వుదిముదినుండి యూ మరులేల పుకు” అనియే మాలమున్ను.+ (చూ. పు పు, (ఓ) కావున 

కా. పొ. అసాధువు,ః 

పొ శాం. (వెళ్ల వైతి” _ *వేదునైతి' అని శా. పొ వూ. ము, పౌఠమున్ను 

ఇదే, కాని “వేదురుు అనురూపము (గాంథికముకాదు.  “వేందుజు? (గాంథికము?. 

(చూ, శ, ర 

శా, పూజా *'వువమ ది. 



పాలు - మాలుచునుండకొ = పాలు లేక అల్గాడుచుండునట్లు, పసిబిడలక్షా ఇ 
(08 

చిన్ని కుజ్టలను; (గోపళుమారులను) _ పసీ = గోవులయొక్క, బిడ్డలక్షా = చూడ 
నున్నూ హరించి = దొంగిలించి తండడ్రికిక = తన తండడ్రీయైన శ్రీకృష్ణునకు, 
దోహము తలచువాడు. (అని య థార్థము.) 

“| బహ్మగోవత్సములను గోపబాలకులను హరిందుటి యను భొగవతకథ యిట 
అనుసంధానించుకొనవ లెను, 

దాసదాసత్యవ రృనుండు = బొనిసకు బానిసగా (= తీతు కింది తొొతుగా _ ఆనీ 
rt] అటి 

నీచముగా) వర్షించువాడు ఖేంతక = తానుబేయు చేస్టలయందు, వికారితేనము = 
వ్యకత అరాళగతి = వంకరనడవడి (= కపటవృత్తి ఏతలీనిి విడండు. (నీచుడు, 
వంకరచేవలు చేయువాడు కపటవ ర్షనుడ్కు అని ఉపాలంభము,) 

వ్ర 

దాస... రనుండు = తనకుడాసు (భర అయినవారికి దాసునివఅ అధీనుడె 

వ రించువాడు (=భ కృపరాధీనుడుం శేషప్ప = తాను కొవించు సృష్టి వికారి = అనేక బు అటి ౬ (౪) 

దకాభేదములు కలది (= పెక్కు 'తెరగులయినదిఎ తను మరాళీఇతి = హంసచెక్కి_ 

వీహారించుట్క ఏకలిని విడ(డు. (అని యథార్గము.) 

నలువగలను చూడకా = ఇట్లు నాలుగు విధముల విణారించగ్యాా నలువ్న్మాబహ్మ 

తులువకాంయడై = దుర్మ్భార్దుడుక దా. అతేనికా, అన6ంబనియుమి = నిందించి యేమి! పయో 

జనము ఆతనికి _ లో కాధిపత్య మిచ్చి, అందణిలోను, తలయె త్రికొ నెడునటులక = 
గౌరవము గలిగి మెలగునట్టు, చేసిన ఈశ్వరుననుట-గాక = ఈశ్వరునే నిందింప 
వలయును, 

(బ్రహ్మకు తొలుత అయిదు తలలుం డెననియు, ఒకప్పు డీశ్వరుండా అయిదింటిలాోే 
నొకదానిని (తుంచెననియు నాటనుండియే ఆతడు నలువయయ్యననియు పురాణకథ, 

(ఆ తునిమినవాడు తక్కిన నాలుగు తలలనుగూడా తునిమి యున్నచో, ఇట్టి 
యిక్కట్టులు మాబోంట్లకు గలుగక్రుం డెడివిగదా - అని రత్నాంగి విలాపము." 

మొగమున "వేలు - (జాతీయము 

“న్యా మొకమున 'వేలుచున్న యవి మువ్వురమూర్తులునంచు నార్తుండై” 

(ఆ. హరి, 2-6, 

“కారవ్య సె, న్యము లంతంతంగలంగ బాఉనటు లై నా మో మోనమునక (వే లెడిక,” 

(ఆద్యో. 2.188.) 
“ఆసను(డు._పంక జాత ములకు “ఆసనముి అని, అముహత్తు గా జెప్ఫుటరకు బదులు.- 

“ఆసను(డు? అని మహత్తుగా చెప్పుట గ్రే హెర్హము, అట్లుచెప్పుట తప్పుగాదు. (ప్రాచీన 
కవి 'సమ్మత మే, శ్ 



2] సారంగధరుడు తల్లినోడార్చి హీతవువెప్తుట ౪౨౩ 

+క. “పాండవవ(జప్రాకారుడు జాముండెను” (భార. అది, 6-185.) 

ర “అభిలభరామి పొలకాస్థాన కమలాక' 

రోదయతరుణ “సూర్యోదయు(డవు.” (పాండు, 1-24, 

వు అని రో కించుచు నున్న తల్రీయని “యమ్మా, నను జిశాంగి న 

ట్లనె సీమాటుగ నే * తలంతును, మరుల్వాటిలి యాయమ్మ న 

న్ననయ౯ గోరిన నియ్యకోక కడ శే నేతెంచితిం గాని పా 

వని, యేదోసము నేనెబుంగను మనోవాకా-య కర్భంబులకా,౯ ౨ 

టీక, ఇయ్యాకోక = ఓవ్వుకొనకృ 'పొవని = పవిత్రురాల్యా మనో...0బు 

లక్ = మనస్సు, వాక్కు కాయము - అను వానియొక్క_ కర్మములబేత _ ఏదోస 

మును బేటుగను = (అనగా ఆమెను గూర్చి తప్పుగా నేను మనసున తలపలేదు; 

కప్పుమాట నోట నుడువలేదు, తేప్పుపని వేయనూలేదు. _ అన్ని భా 

ఇయ్యకోక = ఇయ్యకొనక (వివరములకు - బాల, శర, ఫు, 208. చూ చునదిి 

-- +సారంగధరుడు తల్లినో దార్చి హితవు చెప్పుట+._-- 

G. అమ్మర్, పోలుపొం దెజుగ*కమ్మనుజ గుడు నాలిమాట ని 

క మని కోయం బంచ సరగకొ సభవారు నువేవచేపి నా 

యమ్మ దలంప కిచ్చకము యాడిరిం శేమనవచ్చుం! గన్న మో 
హమ్మున నీకు బోదుగను శా ర్తిగలంగుచువచ్చి తియ్యెడలా,౯౮ 

టీక. మనుజేశుండుకా = రాజాగూడ్యా పోలుపొందెటుయగక' = మంచిసెబ 

విచారింపక, ఆలిమాట = తన (పీయురాలిమాట (నాలిమాట = అఆచ్చితాంగి వంచన 

వాక నిక్క_మ్మని, కోయన్ పనిఇెన్ = నాకాళ్శ్ళుచేతులు నరుకవలసినదని 

ఉ క్రరువుచే సెను, సభవారును, ఉపేవ్శేసి = ఈగొెడవ మనకెందు కనుకొని, ఇచ్చ 

కమె ఆడిరి = ముఖ్మపీతిమాటలే పలికిరి... నీక్క పోదుగనుక = తప్పదు కాబట్టి 
ఆ ర్రిన్ = మనోవ్యథతో, కలంగుచున్ = తోభించుచుు వచ్చితి = వచ్చితివి, 

+చూ. శ్రీతిరపతి వేంకటకవుల 'భారతవిశేషములు.) 

1 భా ఎఖ “తలంపుదు”, 

2 శా పా “అమ్మను జేశ్వరుండా లిమాటి (“నాలిమాటి అను పాఠము నంజ, 

(ప మూడింటిలోనున్న ది, 



రూ సారంగధర చరిత్రము (6 

నిసుమంతదడ వెన నీవు రాకుండిన 

నది యేమొ రాడని యదురువూతుం 

“= ఉజలియం జూచినయుడ దృ దాకునొ యని 

వేడ్య-*దీరగయజూడ వెజతు నిన్ను, 

గీ. నెటువలం దరింతు? సీకూప మెచటం గందు? 
2ని వికను వత్తు వని యందు నెదురుసూతు? 
మనసులో నిన్ను నేలాగు మటవ ౩ నేర్తు? 
సీవు లేనిది యొక (బతుకే కువూర! ౧౦౦ 

క తనయాత్శకు గ్థవేగాయినె ? 

తనయా, యిపు ఊెంత సేసి దైవ మయో! నీ 
+ తనయా, యిశ నెటుల దరిం 

తనయా పీని? చే నభాగ్య నగుజంత నయా, ౧౦౧ 
టీక... తనయా తన ఆత్మకక వేగు - ఆయెనె = దెవము మనసుకు నీవ్ర 

బరువైతివా! ఆరారా? దైవము బు ఇపుణెంత చే సెక; వీత _ నయా == పాందింపబడీన 
నీతీకలవాగా = న్యాయనిధీ,) ఖు ఆనయ - ఆ ప్రికా = ర్మ యన్యాయసోి పివి జ 
నారో తటస్థించిన యన్యాయమునుండిి ఎటుల తరింతుకా = ఎట్టుకడ తేరుదును? "నేన్స, 
అభాగ్యనగు జంతనయా = భాగ్యహీనురొలనగు దుర్మారు రాలనయ్యా., 

పాశాం 3 (దప్పకి 2 (నీవిటక్రవత్తువని యెందు నిలిచిచూతు ౩ “వచ్చు! 
రీ శా హా కజ్రేశాయెన (కగు = భారము - వూ. టీ 
“వేయి సౌర్గబిందుకము. (యూ శ, ర కాపా, నమ్మి వావిళ్ళ వారును 

నిరనుస్వారము గానే ముద్రించి నారు, 

కా. పా, _ 'అయోనిన్" (అర్థమే మో? ఫూ. టీ, లేదు.) 
(కా. పొ. 'తన._యానిక్ర! (“ఆనికకా = కవ్నమును - ఫూ. ట్రే 

ర “ఆనికిక్కు కష్టము _- అను అరము కోళములలో లేదు. వై పెచ్చు 'అధారము; వ్ య మె మో ఇ ) 
జ పాసు ఊంతి అను ఆర్థమలు చెప్పబడియున్న వి. (చూ. నూ, ని,) 

* పూ, టీ,___*అనయ ఆ వీక్ = దోగివాము 'సంభవించినందున్న జంతను = 
దుష్టురాలను.... అంటీ అర్థ మేమో! ఫెవమే'మో? 



3] సారంగధరుడు తల్లినోదార్చి హితవు చెప్పుట 'ర 9౯ 

త్రరింతుక + అనయా ప్రి = తరింతనయా ప్ర్.._- సంధి ఫౌారతకవి సమ్మత మే. 

జ, కశాండివినొవ్వంబల్కితిటు. కష్దనిం జంపక వచ్చిలేని తృ మ్ముండవుణావు నాకు 

నని,” (శాంతి. 1-14. 

ఏ. జననవేళలు సూచి ఘను. డె” ననిరిగాని 

వెలయ లే డని నాండె దెలుప రెరి, 

కరము రేఖలు సూచి భునుడే ననిరిగాని 

(ప్రబల లే, డని నాంజె పలుక రర; 

౫~లిలక్షణము సూచి ఫఘనుం డా ననిరిగాని 

యోడేజం డని నాంజె యెంచరెరి, 

యనుపమాకృతిం జూచి ఫఘునుండె ననిరిగాసి 

కడ తేజం డని నా౭డె నుడువచెరి, 

గ్ కటకటా! నమ్మ. దగ) 'దేడ ౩ గహ బలంబు! 

"లేడ సాము| దికము* లిక చేడ చిన్నః 

లేడ భునగా(త్రిి మహీ మము* "లేడ సుద్దుః” 

లంచు రత్నాంగి సుతు. జూచి యలమటించు. ౧౦.౨౭ 

టీక... జనన వేళలు = జన్మ కాల నట తాదులు, సరము చేఖలు = అరకేతిగీతలు, 

సతిలత్ణము = నడకలోనితీరు అనుపమాకృతి = సాటిలేని యాకారము.-వీనికి గీతము 

లోని (గ్రహబలముల్యు సామ్యుద్రికములు చిన్నైలు; గ్యాతేమహీమలు, అనువానితో 

క్రమముగా అనష్టుయము, అలమటించున్ = దుఃభించును. 

క, పలవించుు బల్లటించుక 

బలపల కన్నీరు నించుం బసివాC డంచు౯ 

విలపవీంచుక౯ా బూలు మెంచుకా, 

దలవరులకు నప్పగించుం దల యటు వంచుక, ౧౦. 

టీక పలవించుకా కా వెట్టి చెత్తిమాటలాడును. పల్లటించుక = తల్లడిల్లున 
6 ౯౧ 

విలపీంచుక = ఏడ్పును)ు పొలుపెంచుక = పిల్లవాని యందమును లీలంచుకొ నును, 
య 

1 శా. పొ గ్రహబలం౦బు = చీడ! 2 మహిమలు వేడి. “మహీినులే? 

అని 'పాశా౦,=- 



ge 

ళోకెం సారంగ ధర చరితము ఈ 

చ, కనుగొని మూర్చిలుం; దెలియు, గాసిలు, నెదలయూంచు, *నేంటిత్రో 
నిను నెడందాని పోవలసినే యని యకుూ-న. 'చేర్చుం, బోదునా 

యను, నటు గొంతవోవు, నుసురంచు వెసం జనుదెంచుం దొటుషా 

ఖనయ్ము లతాంగి కన్నకడువేగతి నోరిచి యుండు నక్య-టా, దళ 

కక, 'బిదల = శిరస్సు ఎనయుస్ = పొందును, 

క, ఇటువలం బెకుూదెఅంగుల 

నట వనట. దొలంగి రాక యాజఅటపడలాయం 

దటుకున “నిడి రా జెజింగిన 
నటమట మగుం గార్యి మనుచు నాళిజనముల్, ౧౮౫ 

టీక._ వనటన్ = దుఃఖమువేతు అట తొలంగిరాక = ఆచోటినివదలి యివకలి! 
రాక్క రాజెతగినన్, కార్యము = తమపన్సీ  అటనుటము = ఇబ్బంది - అగునని 

ఆశీజనముల్ = (రత్నాంగియొక్కు) జిలికత్తెలు. 

ఉ. చేడియ రమ్ము, 'వన్నెలయు. జీశకటివంటిప సుమ్ము మేలునుకా 

గీడును, గొంతకాలము సుఖంచినవార కృశింతు రా ర్హిమై, 

నాడిక లొందువార సుఖ మందుదు, నోడలు బండ్ల వచ్చు, బం 
డడల వచ్చు, ఏకు నిటు లూరక చింతిల నేల మానినీ? ౧o౬ 

టీక సుఖించినవా[రు 4+ అ) ర = సుఖించినవాశ్చే ఆర్తిమైకా = దుః 
ముతో, కృశింతురు, ఆడికలాందునార = నిందలను పొందినవాశే, సుఖమందుదురు, _ 

కీలు, బండ్లకా = బండ్లయందు (మోద వచ్చును ఆబండే ఒకప్పుడు - ఓీడలక్రా 

వచ్చును. 'మేలు క్రీశ తత్త మిటిది, 
0౧ ఎని ల 

ఆధ అరణ్యవర్షనము థా 

వ. అని యూజడిలం బలుకుచు నిరుగడలం చేతులు వట్టి" మిగుల 
దెగువంది గువంబడియున్న మగువంది గువం | బాథ సఖీవారంబు బలా తా 

₹ కాం పొ, నిటు = (ఇది వూ. ము, పాం “ఇవి తంజ, (ప్రతులపాఠము, 

సందర్శోచితము. 

భా, సొ, '“తిసవం దిగువంబడియున్న నుగువం డెగువ,ి_ 

(ఇదె ఫూ, ము పొ 



రంబున నెట్టకేలకుకా 2 బట్టి నెడంబాసి; గాసి యగు నెగులునం దనుం 

౫నుంగొెని పుర జనంబులు పురపురం బాకురాచు. బురసగారింక నత్యంత 

ఖన్నత్వ ౩ ముంది మందిరంబునకుం జని తనుజుని గుణబ్బందంబుల "జెం 

దంబునం దలంచి నోరల్ గాయయిడక యడద్రైవి పరిబేవనంబు గావించు 

చుండ(బనంత నాత్షణంబున నగరరక్షకు లటీణనిశితకౌ వేయక కాండ 

ప చండభుజాదండు లై దండధరకింక రుల న నుద్దండత గండు మెఅసిర సామం
ద 

లాధిపకుమారుం గొనిపోయి ()నిజశితవిపాణ * కృపాణరణ కబ్బగుణ 

వారణాహాషనసంవిఛానసూ చక మ _స్తకోపరిన్య స్త స్త పత్యా ఒంకరీదితో హా హా స్ల 

నిస్తులాదభ్ర ఏ భమ" ధురంధర సింథుర దక ఆక మాహారకార మీంకార 

సంకులంబును(ఎనమయు ద్ర ద మాధురీధురీణష ద దలీవితూ జిహ్వా చాపలాచ్చ 

భల్లఖరనఖరభల్ల ముఖివీదలితబ్బ హ్హ నాకుకుహరముహు రు
 హుర్చహిర్చి 

గతా నర్ణళకుండలిమండలీ గ గ సన్న ముల ఫసద్వన మయూర కేకాకులవ్యాకు 

గ 

2 కాం పొం “బట్టితీ సిన (ఇది వూ, ము, పొ ౩ ముంది 

4 శా, పొం “నోరు గాయపడి (వూ. టీ, లేదు) 

(నేరగాయలిడకి ఆని ఫూ, ము. పొ, 'నోరగాయయిడకి  “నోరగాయ 

చేయక? అని, తంజ, పాఠములు. “నోర -గాయయిడకి (వేయక - ఇది యొక 

జాతీయము. నోరుమాూతపడపడకుండాి అని యర్థము, -- 

క, అంగములు మిగుల నలియం౫్గ 

“నుంగే. యుంగి యటంచు నొక నిమివము నో 

రంగాయ వేయ కేడ్చుచు 

నంగీక్చత బాల్య చేష్ట నతండట్లుం డెక్.) (పరమ, 1 అ 

ఆ. నె, “ర క్రముఖులు, కావరస్రు జాతులు కుజూ 

త్యా(శ్రయములు మోరలగుట6 జపల 

వృత్తి నోటం గాయవేయక వదరుచు. 

౫ లంచెదరు లతౌంగిం జిలుకలార.) (కవి. మనో. 3-145.) 

5 కా పొం విహెణరణి 6 హస్త పకేస్తాద భి 7 భురంథర దిక్కూ 

లంకపుసింధుర ఘీంకార*ి. 8 “జిహ్వా - పల్లవా్యాచాపలి 



రకర సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

(0) నిజ ౯ తమయొక్క) 1 శితవిపాణ = పదునైన కొమ్ములగెడి, కృషాణ = 

కత్తులతోడి, రణ = యుద్ధమునకు, శబ్దగుణ వారణ = అకాళగజమును = ఐశావత 

మును = (ఆకాశము భబ్బగుణకము,) ఆహ్వాన = పీల్పటయొక్కృ, సంవిధాన = 

(పకారమును నూచక శెలియజేయుచు మ _స్తకోపరిన్య స్త = తలమిద 

ఉఊంచబడినట్టి యు, (ప్రత్యాకుంచిత = మరల వంచబడినట్రియు, హస = తొండముల 

యొక్క. నిస్తుల = సాటిలేని అదభ్రవ్మిభ్రమ = గొప్ప సంచలనముయొక్క, 
ధురంధర = భారమునువహీంచిన ( = తొండములను మాటిమాటిక్షిని చెకి (కిందికి 

ఆడించుచున్న) సింధుర = ఏనుగులయొక్కు, దిక్కూ లంకహ = దిగంతముల వరళును 

వ్యాపించుచున్నృ అహంకార. ఘీంకార = గర్వముతోడి శబ్బ్వములేత సంకు 
లంబును = నిండినదీయు, 

| 

(0) అక్నుద = అధికమైన, మాధురీధురీణ = తీపితోనిండిన, శద = 
తేనెను, లిలిచూ = నాకవలెననుకోరికచేత, జిహ్వాిచాపల = నోరూరుచున్న, 
(౯ చేప తేపకును నాలుకను కదలించు చున్న) అచ్చభల = ఎలుగు బంట్ల యొక్క, 

య యం 
ఖరనఖర = వాడయిన గోళ్ల చెడి, భల్లముఖ = బైముల మొనల చేత, థీ విదళిత = భేదం 
పబడిన ( = (తవ్వబడిన) బహునాఠళు = "పెక్కు పుట్టలయొక్క_, (“వామలూరుళ్చ 

నాకుళ్చ వల్మీకము. అము కుహార = క్రోమలనుండి, ముహుర్ముహుః = మాటి 

మాటికిని బహీర్నిర్షత = బయటికివచ్చెడి, అనర్లళ్గ = అద్డులేని (మిక్కిలి జవవంత 

+ వూ టీ. “విహిణరణ = కోజలతో యుద్ధమునకు 
ఏనుగు దంతమును “కొమ్ము అందురుగాని *కోజి అనరు. అసలు విషాణ 

శబ్దమునకు కర, లో (కొమ్ము ఏనుంగుకొమ్ము అనియే యర్థము (వాయబడి 
యున్నది. లోకములో  “కొమ్ముకేను(గు? అను వ్యవహారమున్నది గాని (కోజు 
యేనుగు? అనిలేదు. 

“కొమ్ము యేనుంగు విఫీపణతంజను బెంచు కె వడిక౯ా)” (విక. 5-187.) 

“ ఏనుంగుకొమ్మున దాది జొొమ్మునం, బెంచిన తల్లిదండ్రులకు” (విక్ర 7-106.) 
“అమ్ముల నేనుంగు కొమ్ముల, నమ్మ క్రగజంబునొంచి.” (భీవ్మ, 2.246.) 
అనియిట్లు కావ్యములయందు - ఏనుగుదంతము కొమ్ము గానే వ్యవహ్బత మె 

యున్న ది. శాస్ర గారి టీకలలోే మాత్రము పలుతౌవులలో '"కోజి గా వాడబడీనది, 

థీ వూ. టి... (విదళిత = -వీల్చంబడిను _ ఎలుగు పుట్టను (త్రవ్వును గాని 
చీల్బదు, పుట్టచీలికలును కాదు. ఫూ, టీ, తెనుగు తెనుగువారి తెనుగు కౌదు, 



3] అరణ్యవర్గనము 3౫ 

ము లెన) కుండలి మండలీ = పొములసమూాసామున్సు (గ్రసనవతినుటయందలి [వ్యసనా 

ఆస కిచేత, సములసత్ = మిక్కిలిగా ఉఊత్ళహీంచుచున్న, వనమయూర శా అడవి 
ఆటీ య 

నమిళ్ళ, కే కాకుల = శేకలమొ త్రముల చేత, వ్యాకులంబును = కలగుండుపడినదియు; 

(4) అనేక - ఊలూక = పెక్కు (గ్రుడ్త గూ బలయొక్క్ల, $ (త్రో టికోటి క 

ముక్కు-కొ నలచేత, (త్రుటిత = చీల్చబడిన, కోటరనిద్రాణ = చెట్ల తొరటలలో 

ని్రించుచున్న, కరటకుల = కాకులగుంప్రులయొక్కు, ఉడ్డయన = ఎగురుటయందలి, 

గరుత్ - పటల - పటపటార్భటికా = శెక్క_లసమూవాముల పటపట శబ్దముల సం 

దడిబేత్స విఘటిత = చెడగొట్టబడీన్న నిదా = నిద్రవలని, తండా = తందర (కునికి 

పొటు తో విద్రావి = పరునులిడుచున్న, కేపీ, +.బును = కతులచేత ఊపబడిన 

ఛెటకొమ్మల మొ తములనుండి రాలిన ఆరబండిన పండయొకా_ రస ప్రవాహములచేత 
య చి SD 

నింపబడిన “పెక్కు_జూతుల తీవెల గుండని పాదులు కలవియ్యు 

(6) “పవ త్త=జరిగిన సంవ రసమయవె(్రళ యకాలమందు, సమున్ని(దజటఉప్పాం 

గిన సము\ దడా'సమ్ము దమునందలి, కలిల=చొరరాని, 'సలిలజ=నీటియందుగి-గా శావగాహా=ా 

అడుగంటమునిగి నది యు, (అందువేత శే దుర్విపహ=ఓరువరాని దియు (-తడిసిబరువె కిన వన 

దని భౌ.) ెన, సర్వంసహా=భూమిని సముద్ధరణ -చణకాపెకి లేఫప్రటయందు నేర్చరియైన, 

శాంబరీకిటి = మాయపందిని (= ఆదీవరాహమును) విడంబన = అనుకరించుటయొక్క, 

ఆడంబర = (పయత్న్చ్పమునందు, లంపటు కా ఆస క్షములె, ఘాేరతరఘాోణ = భయంక 

రపు ము-క్రులతో, సనిఖాత = కుళ్ళ గింపబడిన్క కాత లగర్భ = భరామి యొక్క. లోపలి 

వూ టీ “గ్రసన డా తినుటయనెడ్కు వ్యసన = పనియందుం 

వ్యసన శబ్దమునకు “పని” యను అర్థము లేదు. 

థై కా. పా. “ముఖ త్రోటి? (“ముఖ = నోటి, (తోటి = ముర్కు_ యొక్క 

అని ఫూ ట్రీ నోటి ముక్కు) అనగా * 

* వూ, టీ.__“మునిణినడై, దుర్వివవా = ఓరువలేకున్న - భూమిని లేఫుటకు,. 

“దుక్వినవాి మనగా ఓరువరానిదిగాని “ఓరువ లేకున్న ది? "కాదు... “దుర్విపహా - 

unbearable, intolerable, irresistible”. (ఆప్రి) 

f శూ టీ. “నిఖాత క చీల్చంబడినం 

నిఖాత మనగా (తవ్వ బడినది గాని ఏీల్చ్పంబడినడి కాదు. ోనిఖాతే = 

Dug up, excavated *’ (ఆపి పందులు భూమిని (త్రవ్వును (= భళ్ళుగించును) 

గాని -ఏీల్చవు,--- “తక్క_క “నేలముక్లైం గొని (త్రవ్వణ చేప్తనటంచుం దాకుతా, 

వొక టు జాతియంచు ముదమొండభు బుద్గిని వెల్తీపందిం? (చాటు - మంజరి, 

పు 113) (తవ్వు = చీల్చు; భిన్న క్రియలు, 



లో 3౮ సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

కానిడె - (“చిగురుటాకులను పాందరానిది యనుటచేత విరోధము; “అడు గెనను పెట్ట 

రానిది” అనుటబేత తత్సరిహారము) ఒప్పు, 4) అక్కా-ంతారంబు = ఆయరణ్యమును- 

చొచ్చి - అచ్చట్స అకాల. ఎం ంత్యీలంబు,- [1 అకాలసంధ్యారాగకృత్ =అకాలప్ప 

సంజకెంజాయను చేయుచున్నదీయు అ(భ్రంకవ = మింటికంటు చున్నడియుు చిట 

చిటార్చటీనటత్ = చిటచిట శబములతో తాండవించు చున్నదియు - నగు చటుల 

దావసావక్ష = తీ వముయిన కార్పిచ్చుయొక్యు, ఊతీ-లంబు = ఎగయుచున్న 

మంటలుగల, కుత్కీ-లంబు = పర్వతముయొక్క) గ్థీ ఓలంబునక = మరుగున నిల్చి 

మూండు త్తరువులు = ముమ్మాటికిని సెలవు - కొన్నచా రగుటంబేస్పి సత్పురుహెఢ్యు 

నిక = సత్చురుహశ్రేస్టుడైన - సారంధరుని, వధ్యశిలమో (దక = వధింపబడవల పిన 

వారిని నిలుపుట కేర్పరచిన బండమిద్య ఉనిచి = నిలువబెట్టి, 

౩ తలారులు సారంగధరుని కాలుసేతులు నజుకుట :___ 

న్స హీమ శె లజాజూనియెదురుకట్లకుం బోని 

యల యించువిలుకాని చెలువువానిం 

7 వూ. టీ. “సంధ్యా. . కీలంబు = సంధ్యా రాగమువ లె “ఆకాశము నొర 

యుచున్న. * .త్మీవమయిన డావాగ్చు లేత ఎగయుచున్న మంటలుగల ది, 

“అకాల సంధా్యారొగకృత్ * అను (పొ-చీనపాకము శా, పొంలో *అకోలసం 

ధ్యారాగవత్ * అయినది. హూ. టీ. లో “అకాలసంధ్యా రాగము టా సంధ్యా 

రాగమే శ్ర అయినది. “దావాగ్నులచేత ఎగయుచున్న మంటలుగలడి అనుట 

సరికాదు. ఎగయాచున్న మంటలు దావాగ్నీ వే, కాబటి “దావాగ్ని యొక్క _ 

ఎగయు చున్న మంటలు? అనుట సరి, 

గ్ వూ, టీ. ఓలంబునకొ = దాంపుని 

ఓలమన-గా మరుగు (₹ చాటు గాని “గాయపు కాదు, 6% లము == వృటీము 

-మొదలగువానివే మజటు౧గుచోటు (శ, ర 

క “పెనుమిట్తీఏ పల్లంబిది 

యనకుండంగ నోలమును బయలు నొక్కటిగా. 

గనువిచ్చుటయును మాడ్సుట 

యాను 'సరిగాదమము పశ్వె నుం దోడోకా.? (విరాట, 2-821) 

వ, “తమంబునిశిడి మిబ్రిపల్లంబు బయలోల౦బని యేర్చజు పరాకున్న నమయంబున,) 

(విక్ర 6-66 లా 



3) తలారులు సారంగధరుని కాలుపేతులు నజుకుట ర తనా 

గళలు వెచ్చము గాని కలువనెచ్చెలీకాని 

మురువుం గి మ్లుననీని వోంమువాసి6, 

గసటులేని కడానిపసిండి నించుక యేని 

సరకుసేయసని 'మేనిణాయవాని?, 

గలికితు మెద యాని నలుంగనివిరిం బోసి 

మొలక | పాయముం బూని యలరువాసిం 

గీ, గరగరనివాని, ముఖవీలోక (పవర్గ 

మానమోహపయోరాశిమగ్న యువతి 
జన వాదయ సంగ తాంగజ జలన సామి 

ధని యగువానిం జిజుతుకటేనిం జూచి. ౧౦౮ 

టీక, హిమతైలజా = జాని జా పార్వతీభ_ర్థ (= శివుని) యొక్క, ఎదురు 

కట్ల కుక = ఎదుటికి. కసటులేని కడానిపసిండికా = మాలిన్యములేని మేలిమి బంగా 

రమును.-- (కిమ్మనీన్సి సరకు సేయన్సి పోని _ ఊపమావాచకములు) 1 గరగరనివానిక్ష = 

ఎట్టి దోపమును లేనిచానిని (= అనవద్యున్ని ముఖ. ..దేని”- ముఖవిలోక డా (తన) 

ముఖము చూచుటబేత, (ప్రవర్థమాన = "పెచ్చు"పెరుగుచున్ను మోవా = వలపనెడ్మి 

పయోరాశిమన్న = సముద్రమున మునిగిన యువతిజన = లేేబాయఫు (క్ర్రీలయొక్క, 
హృదయసంత = హృదయమును "గాఢముగా అవకించిన అంగజజ్వలన = మదనా 

గ్నికి, సామిభేని = (పజ్యులనమం త్రము _ అగువానిక చిబుతుక"టనికా అ యువరా 

జయిన సారంగభరున్సి చూచి. 

సామి భేని.- “బు క్చామిగేనీ ధా య్య్యాచ యా స్యాదగ్న్ని సమింధనీి_అమ. 

+ గరగనివానికొ ఈపదమునకు వూ. టీ, లేదు. కాని, “విజయి - (2-16క్స లే 

ఆశా న్రీగా శే. రగరని = మిక్కిలి నాగరకత గలిగిని అని టీక (వాసినారు. 

కాని గరగరకు - నాగరకత యను అర్థము లేదు. 

గరగర = నిర్దోహము; నిర్మలము. (కర్మధారయ సమాసమునందు దీనికి నిగా 

నమంబు వచ్చును (శ, రల 

“గరగర గాని భోజనము, కన్నుల పండువుగాని రూపముకా 

సరసుల కింపుగావుో* (చాటు. మంజరి, పు. 69, 

“మేదుర సమాఖ్య యా మినమిననివాండ్రు గరగరనివాడు శాలను గాల 

కంఠ,” (ఆం, భె, 8-10.) 



రోళం సారంగధర చరిత్రము 

క, “ఎటువలతెం దునువుల వచ్చుకా 

గటగట యీతలిరువంటికరపది మనుచు౯ా 

బొటజొట కన్నీ రొలుక 
గటక టపడి విన్నందనము గడలుకొనంగకా. ౧౦౫౯ 

టీక. తలిరువంటి = చిగురాకులవంటి, కరపదము = చేతులును _ -కాళును 
య ఏ 

కటకటపడి = దుఃఖించి, ((కటకటంబడుి, శరం ఫూలిము, నను, (నవాత్మపతులలోను 
t టే 

గూడా 'కటకటపడి” అనియే పాఠము.) 

ఉ. ఉన్నతలారులం గని వీ యోక్తుల నాతండు “మిరు నాకు, చే 

నెన్నండు మోరు, నెగ్గు ఘుటియించుట లేదుగదా? *నృపాలుండే 

మిన్నక యాజ్ఞ వెట్టుం డనె మోట(యగ వచ్చునె* మాకు = చేటికికా 

ఖన్నత్మనొందయ జయం? దగుకృత్యము సేయుం డటంచుం బలి-న౯ 

టీక. నృపాలుండ్సే మిన్నక = ఊరక (వెనుక - ముందు చూడక్క అన్న 
మాట) ఆజ్ఞ వెట్టుండు అనెక = వీనిని నరికి వెయ్యండిర్కా అనెను, మో అంగవచ్చునె = 

ఆతనియాజ్ఞాను సో రతిక్రమింపవచ్చునా ? ఖిన్నతనొందకొా - మాకుకా _ ఏటికికా = 

మీరు దుఃఖపడవలసిన పని యేమి? 

చ. “తల౭పుము నీకు నిష్ట మగుదై వము’ నావుడుం 'దల్లిదంశ్రులకా 

దలంతు నటన్న, నిర్ణయతం చామె తెగించిరి; ధర్మ దేవతక౯ా 

దలలయెదనంటినా, ₹ మతం దండ్యునిగా నొనరిం చెం దల్రిదం 

డ్రులు నియ దెవముం దన కుడు (గ్రభు శేఖరుంజే తలంపల౯.' ౧౧౧ 

ధక ఊదు ప్రభు శేఖరుండే = పోద్రశేఖరుడే = శివుడే 

చ, అని హృద మాలు డాయన, దయాళునిల గాలుని సంహారించి మిం 

చినఘనునిం, గరంబు విలసిల్లణగ దివ్యపదం బొసంగు వే 

క నా, పొ, 'నృపాలుండో. . .ఆజ్ఞ వెట్టుండన? 

అన వెట్టుటని అని వూ. ము, పా, డని అని కాత గారి సవరణ. ఏమయి 

నను ఈపాఠమున అర్థము కోదురదు. సకయునపాఠము తంజ. (పతులలో లభించినది 

2 శా పొం “నేటికీ భిన్న తనొంద?ి అర్ధమేమో ? ఫూ. టీ, "లేదు. 
, నేటికిక' అని తంజ, పా. 

కా, పొ, 'యనఘు ఘు (ఇది వూ, ము, పా 



3.] తలారులు సారంగధరుని కౌలు పేతులు నబుకుట రరోం 

ల్పును బర మేశు శంకరుని లోకశరణ్యుని ఛ_క్తవత్సలుం 

బైనంగొనుభ క్రివృాతూమలపికి దృథంబుగ నిల్సియుండంగకా౧౧౨ 

టీక. హృదయాళుండు = మంచి మనసు+లవాడయిను ఆయన = సారంగ 

ధరుడు-- దయాళుకా = దయగలవాడును, కాలుని, + .నునునికొ == (మార్కు.0డే యాని 

రతీంచుటకై), యముని శితీ౦చి పొగ డ్లకెక్కిన గొప్పవాడును - ((ప్రకృతమునను - 

ఆకే రమీంచగలడని సూచన కరంబు 

నట్లు, 1 దివన్యపదంబు = ఉత్తమ పదమును - కై వల్యమును, ఒసంగు - వేల్పును; 

(కరంబు విలసిల్ల గజ = చేతులు వెలయుచుండ గ్రా దివ్యపదంబు = చక్యాని పొద 

ములను = ఒసంగు వేల్పు - అని చమత్క్యారము.).--- అయిన శంకరుని, 

ll మిక్కి-లి గా, వికసిల్లంగక్ = (ప్రకాశించు 

గ, గత బహుళపత్షమునం గదా కరపదంబు 

దజులవలయును సారంగధరున కరయః? 

గతబహుళపత్షమున నలకరపదంబు 

దబుగ వలసెను సారంగధరున కపుడు! ౧౧౩ 

టీక, అరయక్షా = విచారించగా, శ్రీ సౌరంగభరునక్కు గత బహుఖే పఠీమున" 

గదా = (పొందిన యేక పతీములు=) నడవడికను గూర్చి మతఖేవము లుండినగచా, 

కరపదంబు తేటుగవలయును = చేతులు కాళ్ళు నజుకవలసీనది? --- (సౌరంగధరున 

కుక = చంద్రునికి గత,.,గదా డా బహుళ పఠీమునందుళదా, కరపదం౦బు = కిరణ 

స్థానము = కిరణములు తజు (వలయును = తగ్తిపోవలసినది క అని చం దపరముగా- 

అర్ధాం) అట్టిస్థితిలో; అపుడు, గతబహుళ పతీమునకా = (పోయిన బహుళ పతీము 

+ నూ. టీ. *దివ్యపదంబు = బేవతలతావు (స్వర్వమనుట)) 
| 

౧ 

పరమేశ్వరు డను.గ్రహించిన యొడల అశాశ్వత మెన స్వర్షమునేమి శాఫ్వత మెన 
ఓ... ౧ భి 

క వల్యము నే యియ్యగలడు, 

+ శా, పొ “ధరి (ఇది వూ. ము పొం) గతి తంజ పొ. 

కాత్రుగారి 'పొరమున శచ్చాలం కారమే కాక అర్భచమ త్య్యా-రముగూ ణా చెడు 

చున్నది, 

శీ వూ. టీ. “సౌరంగభరునకుకొ = చంద్రునకు గత బహుళ పఠీమునక = 

, పోయిన "పెక్క్ళూంఢడ్రు మితులుగలచోట జూ (ఆపు లెల్ల వదలఖిపోయిన యీ వనములో 

ఫూ, టీ, కర్తల కీపద్యములోని చమత్కారము తెలియలేదు సరిగ దా అసలు- 

అర్థమే అవగతము కాలేదు! 

ర్6 



లీలల సారంగధర చరితము (ఆ, 

టీక తలవరులు, ఏంగకా = అవతలికిపోగా, లేయప్రులితండము = కొదవ 

పులుల గుంపు, సెతుటిగౌలుక = నెత్తురువాసనను బట్టి సాళావహాళీ మెయికొ కా 

గబగబ రాక = రాగ్యా ఆాయలయినట్టి వృక ౦బులు = గయ్యాలిగంప 

లయిన తో డేళ్టు (తో చేలు మిక్కిలి (కూరమయినజంతువు. అది తవజాతిజంతువును య 

గాడా తినును.) కోలర్పులు = మహా కార్లూలములు, రొోదల్ చిలుకుచుకొ క భయం 
కర శబములు చేయుచు ఈయకొ కా (పవేశింపగా. (= తనకడకు రాగా ఈయ ది 
లును---వీములును, దొంతర గాం్గక = పరంపరశాా పిలపీల మాయల = గబగబ 

చుట్టుకొనశా, బెగిలి = భయపడి, మాయగవలెకా = మూగవానివలె, పల్కు లేక, 
౧ 

చేదనకొ = బాధబేత, (అవతేలికి అన్వయము.) 

క సామ్మసిలి, కొంత !తడన్రకు 

(గమ్మఅం 'దెలివొంది € చూచి, క౯ డెజచి సమో 

పమ్మున నెవ్వరి. గానక 

నుమ్ములిక మెసంగ నసువు లూటాడంగ౯ా, ౧౧౮ 
టీక సొమ్మసిలి = మూర్పిల్లి, 'తెలివొంది = స్పృహవచ్చి, - ఊమ్మలికము = 

ఎసయక్ = దుఃఖనుతిశయింపగ్యా అసువులు - ఊటాడం౫కా = (పొణములు కొట్టుక 
లాడ గా. 

చ “అలం సహీంపరాదు, తెగటార్హురు రం డిపు, జెందుం బోతిరో 
తలవరులారు మొ రయిన దగ్గజ వచ్చి వధించి పోవశే 
యలమట కోప నోమృగములార, యయో! దవకీలలార 'నకా 
బొలియలంబేయ శే వెతలంబాందలో లేనని *కూయు వెముటు౯, 

+ కా. పా.-- *తదనిన. (గ్రమ్మణం 'దెలివొంది 

తడయుట యన గా ఆలస్యముచేయుట, మరి యిందు తదసిన (= ఆలస్యము 
చేసిన వారెవరు? మూర్భలో మునిగయున్న సారంగధరుడా? (కొంతతడన్రకు? అని 
తంజ. పా, 

(కా. పా “తేచి” 

కాళ్లు తెగిపడియున్న వాడేమి? చేచుటేమి? “చూచి” అని తంజ, పా, 

ఏ శా పొం తక (నక? అని, తంజ, పా, 
2 శా, పొ రోయుి; కూయుి తంజ, షా. 



3.] సారంగధర విలాపము రర 

టీక. అలంత = బాధ్య _ తెగటార్తురురండు = పూర్తిగా (ప్రాణములు తీసి 

జీయుదురుగాని రండి, దవకీలలార = కార్చిచ్చుమంటలారా, 

గ్, కువితవూనసు. జై వృథాకోయంబని చె 

నకట! యిటువంటి +కుపీత యెందైనం లః? 

కాలు చే. నోంతపడ లేక కడరుం దొలం. 

గాలువే (నోతపడయేసెగా లతాంగి! ౧_౨౦ 

టీక... కుపితమానసుండై = కోపిస్టు డై) వృథా = నిహ్యా-రణము గా కోయక- 

పనిచకా == కాళ్ళుచేతులు నరుకవలసినదని ఆజాపించెను. ఇటువంటి కుపితే = చెడ్డ 
& 

తండ్రి ఎందైనగలయడే ( = లేడనుటఎ కాలుబేక = యమునిచేత, కోంతపడలేక కా 

పీంసపడజాలక్క (అన గా నరకబాధలకు జంక్రి కడకుం దొలంగక = నేను తప్పించు 

కొనిరాగా, లతొంగి కా చి తొంగి, కాలు - చే = కాళ్టుచేతులు, కోంత పడంజేసెగాకా 

నరుకబడునట్లు చే ఇెళదా! 

సీ దొరలచి త్తంబు నీకరణిం బాటిల్లు. గా 

యని తం డి యవి వేకమునకు నడలు6, 

+ శా. పాం కువిభుండెందైని (ఇది వూ. ము. పాం 

తంజు (పతులు మూడింటిలోను మద, (ప్ర శెండింటిలోను, “కువీత - యిందైని 

అను పాఠమున్నది. మరి శెండు (ప్రతులలో “కుపితుండేండెని అను పాఠమున్నది; 

నీరసము, “కుపీత, ..రుపిత? అని యమకము, కావున తక్కివపాఠములు (శాహ్యాములు 

కావు. 

f 7. పొ “కాలుచే గోతంబడలేకి (కాలువేక = యమునిచేత, గోతకా = 

గోతిలో” అని ఫూ, టీ.) (కోంతపడు' అను జాతీయము నెరుగక '“గోతక = గోతిలో, 

పడు అని యర్థము ఇీసినారు... “కమలాల తుచ్చభోగముల కాసింది యముని వేం 

గోంతల కమ్మ చేనోర్వ.” (బా. శం, సారం. ఫు, 28)... “ఆపిల్ల అత్తగారి కోంతలు 

పడలేకున్నది” అని వ్యవహారము. (చూ, సూ, ని, కోత 

| కా పొం 6కోంతంబడంబే సె 

ధాతువు “కోంతపడు (= కోంతవడు గాన్సి *కోంతంబడు కాదు. కోంతవడు, 

రోంతపడు, మూంతపడ్సు మొదలగు [కియలకు _ కోంతంబడు, రోంతంబడు మూంతం 

బడ్కు అనురీతిరూపములు కల్పించుట తప్పు, (చూ. శ, ర్య సూ నిల 



రోరో౬ సారంగధర చరిత్రము 

దరళలోచనల నేతజి నమ్మరాదు గా 

యని పినతల్లి మాయలకు( దలంకు, 

నేమి చేసితి నేర మిటు సేయ చేవుని 

కిని బాడి లేదు గా యని గలంగుల 

దొలిమేన నెవరి బాములను బెట్టితినొకో 

యనుభవింపకవో నె యనుచు వగచు, 

గీ. సచివసుతుమాట నిజ మూట సాఠెం బూగడు6ం 

గొంత చే వేద్చుం జింతించుం గొంత పాదు, 

శర్వ! శంకర! శశిధర! శరణు నాకు 

నీవె యనుచును నొడువు నొకింతతడనవు. 

టీక తరళలోచనలకా = (గ్ర్రీలను, 

---+ సారంగధరుని పూర్వజ_న్న కథ + 
గీ ఇటువలె ననేక గతుల నారటము నొంద 

గగన భారతి వానిపై 6 గరుణ వొడమి 

“యడలకు కుమార, నీ కిది గడవచవేర 

'దెటనిన. బూర్వవృత్తాంత మెల వినును, 
౧౧ అటి C౧ 

టీక. గగనభారతి = ఆకాశవాణి, 

క, గరమై మోహనవీంచా 

ధరమై రిపుభయదహాయ మదావళ ఏరో 

త్కరమె మపానియరమా 

కరవై కౌశాంబి యన నొకపురం బమరు౯. 

టీక, ధర మైకా = భగాొమి (యను కాంత) యొక్క దేహమున, 

బింబ + అధరమై = మనోజ్ఞ మైన దొండపండును బోలు అధరమువంటి బె, 

తర మై.---రిపుభయద = శత్రువులకు భయమును కలిగించు హయ = గుజ్ణ ముల 

౧౨౧ 

౧౨9 

మూవనాన 

రిపు, ++ 



3.] సారంగధరుని పూర్వజన్మ కథ రర ౭. 

యొక్క యు, 1 మడావళీ = ఏనుగులయొక్క-యుు వీర = భూరులయిన భటుల 

యుకొంయు, ఉత్కరముంఐ = సమాహముకలదియై మహనీయ = విస్తారమైన, 

చమూ ౫ (లక్మీకి = ) సంపదకు, ఆకర మ్ల = = పుట్రినిె, కాశాంది-అనురుక=ాఒప్పను 

చ 

లత్మీ సంపదల నభేదముగా చెప్పవచ్చును. జాలా 

“కమలాసంపదో? కామ, ధ్యకే మకరమత్స్య యో: 

చొనవాసుర దెత్యానా, 'మెక్య మేవాఫిస సమ్మళేమ్.” (కా. క, ల) 

f ఛూ: టీ. “మదావళ్ = నుదపుశేనుంగులు.) 

గొప్పపొరపాటు. “మదావళి మనగా “ఏను” గాని మదపుయేనుగు కాదు, 

(“సింధరస్సామజః కుంఖీ మాతంగశ్చ మదావళే 8.) అమ.) మదావళీము = మదజలము 

కలది-అన్సి వ్యుత్చ క్యర్థము, అంతేగాని “మద = వుదించిను ఆవళీము క ఏనుగు 

అని యర్థము కాదు. శావ్యములయందు, గజపర్యాయమున “మడావఖ్ శబ్దము, 

వుదగజప రాస్టయమ “చదవను దావళీ” భబ్బము వాడబడియున్నపి, కొన్ని యుదా 

(మదావళము.) 

(క్ర) ర్ం “త్రీ వ, (పదరములు నిజ య మెణయ ౫ 

నుదావళీము మింద వెలి” మారుతి యధిపొ.” (భౌ. కర్ణ 1-76) 

(2) వ, “కుంద శరదిందు పురందరమదావళ ధవభవర్ష్యంబును.” (వరాహ, 4-70.) 

(కి శ్లోసర్వతః (ప్రచలితైః కణాత్మన్నా సౌధళ్ళంగపతితై 'స్తదంబుభిః 
సంగతో న సమలవ్యీత' మం, నిర్మల: సురప తే ర్మదావలః.” 

(గంగా లహరి, ర్-8ఓ&.) 

| (£) ర “మదవ దొక్ష్ళృతి ముదాస్పదనుదావళ రదా 

(౧ దగదాభ్రుబవదా వదజనాఫు. ౫” (వ బి, వేం, ఏ. పద్యము, 506.) 

(ర్) గీ, “దైవతేమదావళీ౦బు చాదంతియన.” (ఆం. భా, రర.) 

(మదమ దావళము ) 

(ఏ) సీ “హంసభాషిణి మణివోర విభూషిత 

మదమచావఖ్ట యాన మధు భు క్తి” (కశాశాన్ర్రము.) 

(2) రీ “మదమదావళే బలా'సస్పద పదా త్యాజికో 

విదవిదాశ్వ తాం విల సీతంబ్లు.” (పః వి, చేరి వి.) 



ళం సారంగధర చరితము [ఆ,. 

క, * అట కొంతకాల మరిగిన 

నట వాండు, సుమంతునకు మ హైశ్వర్యం బు 

తృ-టమె గడియ కుడుకునీ 

రటువ'లె పాచ్చిరిలి రాగ నతిమత్సరు డె, ౧౩9౮ 

టీక... మమౌశ్వర్యము = (మహత్ 4 ఐశ్వర్యము) గొప్పసంపద, ఉత్కంట మెా 

విస్తారమై, ఉడుకునీరు _ అటువలెకా = ఉడికిననీరు పొంగిన విథముగ్యా హెచ్చికిలి 

రాయగాడ = అఫివృద్ధినందగా.=- 

గీ. భువననుందరియింట నెప్పుడు 1 జరించు 

గుట్టుగలదాని మీకిగ్రాలీ  గట్టివాయి 

దానిం గాకిని యనుదాని దాని నొక తెం 

దనకడరకు బిల్వం బంచి మంతనమునందు. ౧౨౩౯ 
ఫ్లో 

టీక ,__ గుట్టుగలదానికొ = మెలకువకలదియు  గట్టివాయిదానికా = నోటి 
గం డతేనము కలదియు, కాకిని యనుదానికా = కాకిని యను ేరుులదియు, 
నెన - ఒక చాసీని, పిల్వంబంచి = పీలువనంప్కీ మంతనమునందు = ఏ కాంతమున, 
ఓ 

క, విలువల్ చెలుపం గూడని 

చలువల్ దొల(కు కదంబము, 

జాలు వొలుకల నొసల సంతసిలి క౯ా దనియ౯. ౧౩౦ 
నాల. 

* కా పా “అటు (అటగొంతి వూ. ము. *అటకొంతి తంజ, | పతుల్ఫు 

7 శా. పా. వసించు” (ఇది వూ. ము, పాం తంజ. (పతులు నాల్లింటిలోను 

(చరించు అనియున్న ది. ఉ-చితతరము, 

( గా పా గట్రివాయి దానింగా6 గేళలి యనుదాని (ఇది వూ. ము. పా 

గటివాయి క్ష లచాన్ని గా కేశి యనుదానిని పీల్ప్సించి ననుట యర్థములేని 

మాట. పిలిపిం-చినది గట్రివాయికల దానిని గాని కలదానినిగా” కాదు, అసలాదోసీ“పేరో 

“కాకిని” గాని “కేరి "కాదు. గట్రివాయిదాని. గాకిని యనుడాని' అనియే తంజ, 

('ప్రతులపాఠము, మాలగంథమునను “భువనసుందరి యను భోగినివరవుం -ాకిని యను 
దాని గడుం బ్రియంబొెదవ, "నేకాంతమున6 దనయెడకు రప్పించి.) (వుట, 78.) అని 
(కాకిని? (దా సస్థానమున నున్న ది. కాబటి కా, పొ, తప్పు, 



3,] సారంగభరుని పూర్వజన్మ కథ రం 

టీక, విలువల్ తెలుపంగూడేని = ఇంత విలువయని చెప్పుటకు వీలుగాని = 

మిక్కిలి విలువగల, చలువల్ తొొల(కు = బాలా చల్లని కదంబము = సువాసనలతో 

సాడిన చందనము. కకొతనియక = కన్నులు తృ ప్తిపడునట్లు. 

గీ. ఒసంగి యయ్యుగ్గలికరాబ్ద్బ్దయుగ్న మాత 
హస్తమున బట్టి రాందిసి కుస్తరించి 

“నీవలన నొక్క-కార్యంబు గావలయును 

జేసెది యని మొగ మింత చేసికొనుచు, ౧౩౧ 

టీకా అయ్యు్మలి క రాబ్బ ుగ్మయు = ఆ స్రీ యొక్క (కమలము లవంటి) 

చేతులు రెండును కుస్తరించి = పొగ డికమాటల వేత ఉబ్బించి, 

క, + *“వుతివుంతు. డని సుమంతునిC 

బతి మన్నన చీయు, నన్ను. బలుచల6 జూూచుకొ 

సతతంబు, దాన గర్వా 

న్వితులై యున్నా6డు వాండు నేం లశాంగీ, ౧౩౨ 

టీక... పతి = రాజు సుమంతునికా మతిమంతుండని = తెలవికలవాడని, 

మన్న నచేయుకె = గెరవి౦చును, 

క, వాని కపాయము సేయం 

గా నైన యుపాయ మొకటి గల, దది ప్ వేం 

గాని ముటి యెవరి చేతం 

గానేరదు పరులు చెలియంగా రాదు సుమో. ౧౩౩ 

గ్, కికురు వెట్టి సుమంతుబాదుకలు గొంచు. 

బోయి యెవ్వరుం గనకుండ భువనసుంద 

రీవరారోహామంచము క్రింద నుంచి 

మామనములోనినెగు లొర్పుమా మృగాతీ.. ౧రిర 
ere 

f 7. పా. ముతిమంతుండసో (ఇది వూ. ము, ఛం. 
ఈ మతిమంతుడెవడో! ఎక్కొ-డివాడోో! *మతి[ ముంతుయడని” 'సరియైనపాఠము.- 

“పతి నన్ను నెప్పుడు. బలుచంగాంజూచు- మతిమంతుం డనుచు సుమంతు మన్నించు 

అనిమాలము.] (నవ పు. 1.) 

f జా పా. (నీరజ నేత్రా! 



రగ సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

నీ 9 

టీక. కికురు వెటి = వంచించి, భువన సుందరీవరారోవా = (ఉ తమ ఆ 
వటి యైన) భువనసుందరియొక్క - మం-చము[కైంద - నెగులు == విచారమ్సు ఆర్సుమా 

తోలగింప్రము, 
ll 

క, అనిన “నడి యెంత గల్క ద 

టన సెసెది నంచు. జని "యట యొశక్రానొక 2 సాం 
డొన వెట్టుకొని మెలంగ6గ 

ననువై సు సుముంతుపావ లది లాగించె౯, ౧౩౫ 
టీక. ఒన వెట్టుకొని మెలంగ్గయకె = పాంచునేసికొ నియుండగా, ఒకే నాడు 

అన్నువెనక = సందుదొరకగ్యా సుమంతు పావలు = ఇాదుకలు అది = ఆదాసీ, 
లాగించెకా = తీసికొని పోయెను. 

“లాగించుి (=తీ సికొనిపోవు ఇ్షదియొక అసాధారణ, క్రియ. (ఫూ, ట్రీ 
(కీయ కనను అర్ధము[వాయక్ష వదలి నారు, ఒకటిశండ్లు (ప్రయోగములు, a థి 

ద్వి. “ఉడుగక క ను"పెట్రియుండి యేమరిన 

వారీ 

యెడ సుమంతుని చెప్పు లెసయ లాగించి.” __ (నవ, పు. 78) 
క, “ కాంగాదు బేవధన మని 

లోక లాగించి యడవి లో కెళువునంగా 

“రేంగలు తం గెళ్టుగ నత. 

డే7కా దనచొప్పు పౌరు లెటులక యుండక్రా.” (ఉద్భటా. 2-188, 

1 కా. పొ. “యటం దానొకి (యట నొకానొకి ఫూ. ము. క 6 
పా “యటయొుశకానికి తంల, (ప్రతుల పాఠము 

2 కా పా. “ఒకనాండును బెట్టుకొని. (ఇది ఫూ, ము, పాం 
అర్ధమేమో! వూ, టీ. లేదు, “కనా ండొన వెట్టుకొని? అను పాఠము శే, ర 

లోను, (చూ “లాగించు.*) త౦జ, (పతులలోను ఉన్నది, 
ఫూ. టీ. వా శెరిగి యున్నటులేదు, 

ర్ం 

సీ 

“ఒన వెట్టు' ఆను (క్రియను 

ఒకటి ౭౦డు (ప్రయోగములు, = 

“ఒన వెట్టు నాం గను దనరును పొం-చడంబు.) (ఆం. భా, 8-80.) 
ద్వి--- “అని సేయు తలపాకో యటు(గాక యున్న 

నొన పెట్టుకొని యేల యున్నాండ విచట.! (రంగ. రా, ఊ. 145) 
సీ. *“ఓసిరంబు హరింప నొన వెట్టుకొనిరెన 

వేగు నంతకుం జేసె జూగరంబు. (కాళీ, క 133.) 



3.] సారంగధరుని పూర్వజన్న కథ రికి 

క, ఆలాగున. గొనిపోయి నృ 

పాల వ్రియ పాన్ను| కింద బాదుక లిడి యా 

లూలావూలపు సాలి గ 

యాలి తనుం గానిదానియటువలె నుం డె౯, ౧౩౬ 

క, నృపాల( పీయ = రాజు భార్యయొక్చు - పాన్ను(,కిందు లూ లామాలపుడా 

మోసాలమారియు, నాలి = కుత్స్చితు రాలును అయిన ఆ గయాలి = ఆ ధూన్తురాలు, 

శ్రనుం గానిదాని యటువలెకా = తనశేమియు "తెలియని దానివలె - ఊండేను. 

వ. తదనంతరంబ. ౧౩౭ 

నీ ఘు మని వాసించు కమ్మపున్వుల సరా 

లొఅపుగా సిగ గొంత యొజగ(6 జట్టి, 

కళలు దేణెడు ? నెమ్నుగమున సెకముగాంగ 

మంచిక స్తూరి నామంబు దీర్చి, 

కట్టాణి తెలిపాలకాయము గపుటెంట్లు 

ఇెలువీను వీనుల నలవరించి, 

పునుంస జవ్వాది కప్పురము గుబాళించు 
కలపంబు మేన జొబ్బిల నలంది, 

గ, మిసిమిగంచుముకాంతి వెవ్సీసర; ఏంత 

వగబవంతిదుప్పటి వ లెవాటి వెచి, 

చక చకల్ గలరత్న పాదుకలు మెట్టి, 

ధవళ చం|దుండు మోహంబు తరువు సేయ. ౧౩౮ 

టీక. సెళము గాకా జా సన్నగా, ఒంట్లు = ఆంటుపోగుల్సు చెలువు [౯ ఈను కా 

సోయగ మొలుకుచున్న, కలపంబు = చందనము మిసిమి = సొగసెన్స గంయెము డా 

జంట నేత వస్త్ర ముయొక్క్ల_ _ కాంతి, వల్విసగక = బయాల్నాకై మింప గా వింతవగ == 

[ ళా పా. కమ్మని వూ ము. నను తంజు ప్రతులలోను పాఠము 

'ఘుమ్మని” యున్నది. అది తప్పని “గమ్మని అని సవరించుట పొరపాటు, 



రల సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

(కొ తరకప్ర, § బవంతిదుప్పటి = చి త్రవర్ల్గ పు (వాతపనిగల దువ్వలువ, మోహంబు, 

తరువు సేయకొ = తొందర పెట్టగా, 

చ, పరమవినీతి నాతి వెలిపావడచేం దడియొ తియొత్తి, మె 
0) జా oz 

పొర నడీమోనెయుం దిగిచి, పొంకముగాంగనాననోటం ne 
నరు బాట వేలం దిని తగుమా త్రము సున్నము వెట్టి, చుట్టి, య 

య్యిరుగడనొకి-, యాకుమడు పిచ్చిన నంది విడెంబు సేయుచు, 
టీక. నడిమి + ఈనె = నడిమిో"నె (ఇత్వసంధి). 

చ కలరవ శారికా శుక విక స్వర సుస్వర భఛాస్వరో క్రి కి సం 

కులు ముక ళంక సంకుమద కుంకువుపంక కురంగనాభి గం 

ధిల, మఖలస్థలస్థగిత దివ్య నుణగణ చాక చక్యమం 

జులమును నన “యా భువనసుందరి కేళిగృహంబు చెరంగ౯. ౧౮౦ 

టీక, కలం. సుస్వర = 'పావ్రరముల ఒ గోతువంకల _ చిలుకల - కోకిలల = 

కంఠధ్వనుల నెడి సరిళమపధని వంటి మంచి సంగీత చాదములబేతను, భాస్వర  ఊ క్రి= 

వాని కమ్మని పలుకులబేతను - సంక్రులము = నిండినదీయు అకళంక. ..ధిలము = 

కసటులేని జవాజి - కుంళమద్రవము _ కస్తూరి (యను వస్తువుల సువాసనలు కల 

దియుు అఖిల, ,.మంజులమును = అన్ని తౌవులను చెక్కిన (శన్టములయిన రత్నముల 
యొక్క చకచక కాంతుల జేత మనోజ్ఞ మైన దియునునెన, అభ్చువనసుందర్శి శేళిగృహంబుడా 

పడకటింటిని _ చేరయగకా = చేరగా. 

గీ. ఒక తె పావడ లందీయ, నొకతె కుంచె 

వైవ, నొక తై లామజ్ఞకవ్యజన మూన, 

ర్ధ్వూ, టీ. “బవంతి = (వాంత.! 

_*బవంతి యనగా 6 వాంతపని” గాని (వాంతి కాదు, “(వాత = (వాయుట, 

'ేఖనము, (వాంతపని = రంగ చేయుచవాండు వస్త్రముల యంచులయందు రంగుతో 

(వా సెడుచిత్రేము, స (శ. రం ల “(వాత Writing, band, band writing, లిపీ 

వాతీప j =, అదకభుపణ,.” ఆం (వాల్పని Chintz work. ద్పకి పుపని.” (జై ను 

f+ కా, పొం “కొనగోరగదుంచి.) (“కొననోటం జీల్చి! తంజ, (పః పా 



్రి.] సారంగధరుని పూర్వజన్న కధ ర్న 

నొకతె కెదండ యొసల, ని ట్లభయపార్శ్వ 

ముల బలువు చూడిగము సేయం *బోయెనపుడు, ౧౪౧ 

టీక పావడలు = ఉఊదికినవన్ర్రయులు; కుంచె-దెవక = చామరము జేయగా; 

లా మజ్ఞకవ్య జనముక = వట్టి వేళ్ళ విసనకజ్జను, ఊనకా = ధరింపగా (విసరగా నని 

భా.) కై దండ ఒసంగక = కేలూత యియ్యగా, పోయెకా = శేళికాన్ఫృహము జేర 

బోయెను. అపుడు = ఆసమయమున (అవతలికి అన్వయము.) 

ఆ.వె. ధవళ చం దశకాంత నవ వేదినుండి యా 

ధవళ చం ద కాంత త త్తఅమున 

ధవునిశాక కాంచి దమి లేచి, కుముదబాం 

ధను నిఠాకరించు నవు మొగమున, ౧౪౨9 

టీక ధవళ డా తెల్లనెన, చంద్రకాంత = చంద్ర కాంతమణులతో క ట్లబడిన, 

నవచేదినుండి = కొ త్తయరుగుమిదినుండ్తి ఆ - ధవళ చంద్రకాంత = ధవళే చందుని 

భార్య, కుముదబాంధవుక- నిరాకరించు = చందుని తిరస్కురించునట్ట, నవ్ర మొగము 

నక = నగుమొగముత్రో, 

స ఉమ్మె త్తపూవంటి రొణలు వెన+కుచ్చెల 

చెఅంగు మశ్షైలమోంద. జిందు దొకరా 
———_— 

2 కాం పొం “బోవునపుడు.- వ. అంతా 

“అపుడు? అన్న తేరువాత, మళ్ళీ “అంత అనుట యొందుకో? “అంతి అనువచనము 

వఫూ* ము. న నున్నది. తంజ, (ప్రతులలో మూడింటిలోను లేదు. 

(వూ: టీ. ధవళ చంద్రకాంత సవ వేదిక = తెల్లని చంద్ర కాంత శిలయొక్క 

(కొత్త తిన్నెయందు.” 

fకా. పా. “కుచ్చెళ్ళ చెంగు. (“ఉమ్మె త్తపువ్వు నానొరమైన కుచ్చిళ్ళు? 

అన్ని అప్ప, పా 

ప్రా. ము. నను, తంజ, మద. (పతులలోను “కుచ్వెలచెజయగు? అని యున్నది, 

అదియే 'సరియైనపాఠము. కుచ్చెల యనగా (హ్ర్రీకటివృన్ర్రము.=- 

రీ రానీలజీరకయుండం గేల. గుచ్చెలంబూను 

కొని యూడిగపుసతుల్ గునిసినడువ. (శుక, 1-£11.) 



శోకం సారంగధర చరితము (ఆ, 

టీక. చెక్కు_డపు నకినల = కెంపులును నీలములును పొదిగి తయారువ్షేస్య్యి 
వీట్టలుగల. (స సకిని శకునభవము) గుజ్జరి సంత్ = గజ రాతి నేతగల, హోెంబట్టుప'శైడ= 

బంగశాఠుజలతారుళల పట్టునవారు, పచ్చ, శల = పచ్చని "మొకనుల్ పట్టుతో 

కుట్టిన గుండ్రని దిండ్లు. చప్పరము = పందిరి. పొంకపటిచిన = చక్క_గా తయారు 

చేపిన, 

పీ ఎప్పు జెప్పు డటంచు నెనయం గోరెడుకోరి- 

మరలించె బోటుల. దిరిగి చూచి, 

సరగం బెం బడయ దీయ మరలుగద్దజి చూపు. 

బదరకు మనియెం గంబమున * నొరగ, 

చిట్టాడుసిగ్గుత్( 2 జేప్టట్టం 'బెనలసడెం 
దము మట్టుపజిచె నాననము వంచి, 

తను. వ్ల్వం ది హెచ్చి *నను జాగ సేసె (గ 

కన బోక కన్నడం గట్టి పెటి 

గీ, వలపు పతి * వేంచ నటు నిటు నిలిచి" కాంత 
కొంత తరితీపువై 6 6 చేరి కూరుచుండె, 

మగలు వెకొనునండాశక మనసు గాన 

సయ శెంతణివగలచా రిందుముఖులు! ౧'రరో 

టీక. ఎప్పు. , .కోర్కి.కొ = (పియుని గలయుట కై తొందరపడుచున్న కోరి 
కన్ను బోటులక్ = తేన వెనుకనున్న చెలికత్తెలన్సు తికగిచూచి (వారలేమెన నను 

కొందురని) మరలించెక = వెనుకకు (తిప్పెను సరగకా నెడల = తటాలున 

నాథునిమోద పడగా, తీయక్షొ = తొను మరలింపగ్యా మరలు కా మరల ఆతనిమోందిశే 

పోవుచున్న చూపుక్కా కంబమున నొరగి = స్తంభమున కొరగబడిి పదరకుము _ 

అనియెక = తొందరపడకుమని “హె చృరించెను; చిట్టాడుసిగ్గు తో కా = వచ్చుచూ 

సోవుచూ ఉన్న సిగ్గుతో, వేపట్టకా "పెన గాడు డెందముొ = నాథుని చేయిపట్టుకినుట 
కుబలాట పడుచున్న మన నస్సును, ఆననమువంచి, మట్టుపటేచెక = సిమిలపర చెను; 

@ 
(పీయుడుు తను(బిల్వక్కొ తమి = (పేమ హహెచ్చినన్సు (గక్క-నకొ = తటాలున - 

1 కా, పా “నొదిగి 2 “జేపట్టిపెనంగు” ౩ “హెచ్చియును 4 గనీంపి 
5 “కొంతకొంతి (ఇది వూ. ము. పొ ఈ పాఠమున కర్తత్య కము, “కాంతకొో౦త: 

అని తంజ పా, ఈ తరితీప్రమై (వూ. ము, పా “తరితీఫు వై! తంజ, పా, సాధువు. 



3.] సారంగగరుని పూర్వజన్ను కథ రోజ౧ 

పోక కన్నడక౯ = ఉఊ-పేవతో, కట్టిపెట్టి = ఆ తమిని నికోధించి, జాగు జేసెను; 

వలఫు, పతిక ఏంచక్ = బాధించుచున్ననుు కాంత = ఆభ్చువన సుందరి, కొంత తేరి 

ప్రీపువెక = కొంత బలవంతముమోద్క చేరి కూఠరుచుండెను, 

సరసపునవుషలకా, దనివి చాలని చుంబన గుంభనంబులక, 

బరిపరిరీతులలా మెజయు బంధవిశేష గ శారవంబులక్, 

సురత "మొనర్చి + ముప్పిరులసాంపున. 'దేలిరి వార ల య్యెడక) 

సరివల పైన కూటమికి సా టిక లేదు గదా తలంపగ౯! ౧౪౯ 

క.శజపెన్నెరులంచెముట, మోడ్పుం 

సగన్నులు, వదలు క వుంిళ్ళు గల్క వారలకు౯ 

UU 
త న్నిధ్దురవోనుటయు, హతం బై! యుంజెక౯ా. ౧గ%ం౦ 

టీక... ెన్నెరులకా. - చెమట = (శ్రమజేత కురులందును చమటయ్సు, 

మోడ్పుంగనులు కా నిదురలేకపోవుటబేత మూతలు పడుచున్న కన్నులును వదలు 

కవుంగిళ్లుక. = అలనటజేత బిగ సడలిన కౌగిలింతలున్కు కల్ప వారలకుకొ ౫౯ అధంప 

తులకు = 

చ. గమకపుగబ్బిగుబ్బ లెద గాడ నోొకింతగ గాణగిలించి యిం 

పమరల్గ నిదృవోయి, యపు డల్లన మేలగాని శయ్యనోర యై 

నాలు 

శ్ హాొథాం౦.= 'నుంపిరిలుి. 

ఈ శా. పొ. "విన్నెరుల చెముటి (వూ. ము, పొ ఆర్థమేమో వూ, టీ, 

లేదు. 

f శా. పాం గన్నులవక్ వెడలు నీళ్ళు. (ఇది వూ, ము. పాం 

హాయిగా సురతానందము ననుభవించిన వారికి అప్పుడు కండ్లనుండి నీళ్లు చెడ 
ర cn 

లుటకు కారణమేమో ఆనంద్నాశువులో! ఏమో? వూ. టీ, లేదు. 

సరిర్టమైనపాఠ ము తంజ, (ప్రతులలో లభించిన డి. 

1 కాం పొం 'నొకించుకి (ఫూ ము పాల నొకింతగ? తంజ, పా, 

ఉచితతేరము, 



'రో౬౨ సారంగధర చరితము [౪ | 

*ఘువుఘుమవాసనల్ గుబులు కో? దనపుకి- టి క ప్పపు ఇ నడెం 

బుమియ మొగ౦బు వంచి, సుగుణో త్తముం డప్పడిగంబు చంగ టకా, 

టీక, పడిగంబు = తాంబూల ముమియుబా( త, (సీ, “చర్విత తాంబూల 
'సరిజ్ఞియాం దమ్మనాం, బరగుం ఇఠాచిక పడిగ మనల (ఆం. భా, 2.168.) 

క, కనకపు మిసమినపావలు 

కని కనలుచు. జూచి “నింతగంటి మిదేమో! 

వనితా తెల్పు మి వెవ్వరి' 

వని తౌ గద్దించియడుగ నరనిద్దురతో౯. ౧౫ 

2 కా, పొ గుమ గుమి ఫూ, ము, లో (ఘుమఘుమి అని యున్న ది, 
అది తప్పని కాబోలు గ్గ. “గుమగుమేి అని సవరించినారు. సవరింప నక్కొ_ర 
లేదు. (చూ, బాల. శర, పు. 19.) “'ఘుకుఘుమి తంజ, పా, 

3 కా. పొ గుబులు కొసన పుక్కిటి.) 

(కొను -- తని అనుచోట (ను! (దుతేము కాదు, (కొను! తద్ధ ర్మార్ధక క్ర కీయ, 

“అను + ప్రరముడాఅనుబురము; అన్నురము.) (కొను + పదార్థమడాకొన్స దార్థము? 

“చను + పడంతి=చన్చడంతి” _ అని (ద్రుత కార్యము చేయట తప్పు. (చూ, 
(పౌఢ - సంధి, 1కి.) కాబట్టి “కొనని అనుపాఠము తప్పు, వూ. ము, నను, తీంజు 
(పతులలోను గూడా - “గుబులుకోందని అని యున్న ది. 

ఉ కా, పొ “ప్రక్కి_టిలోని వీడియం.) (వూ. ము, పాం 

“ప్రుక్కి_టి క ప్రపున్వి డెంబు? - అని తంజ, పా, 

$౯. పొ. మినమిన మను పొవలు గన్ని కనలున నిట వింతపాదుకలు 
రా నేలా? 

"నే (గ్రహించినది ఫూ. ము, పొ గుణవ తరము, బంగారు మెరుగును 
కొష్వుటకు *మినమిని కంకే 'మిసమిసి యే యుచితతరమని యీ క్రి)ందిరచన చెప్పు 
చున్నది 

ఉమినసమిసమనుచు. (గొ మ్మెజుంగులువాజు 

పసిండికండల మేడ వై, నందమైన. (గా. హరి, ఫు, 226.) 



3.) సారంగధరుని పూర్వజన్న కథ రోజ 

చ, భయపడి లేచి వే[శయదిరిపాటునం గట్టియు. గట్టకున్న సి 

వియు, నెలవంక చన్తానల వేసియు వేయని వ టకొంగు, దో? 

వీయు (నట దోంపకున్న యలపెన్నెజటికొప్పును నై, వితాకురా 

లయి యవి చూచి, యల్లలన యల్లల నొడుమనంబుతోోడుత౯. 

టీక, వితాకురాలయి = ని శ్చేష్టితురా లె, 

గ్, అపుడు కన్నీరు గాజు నొం డాడ వెజచి 

నల బొట|వేల $ |వాయుచు నిలిచి యున్న 

(కా, పా... “యదురుపొటుని (ఫూ. ము. పా 

శరం లో “*ఐదిరిపొటున్నద్వి సూ ని, లో *అదరిపొ టున్నది, కాని 

'అదురుపాటుి ఎక్క డీనులేదు, “అదరిపాటుని తంజ, పొ. 

(కా: పా.--'అటంయదోపకున్న 

1దోంఫు, ధాతువు సరశౌడి కావున *దో కు ముం దరసున్న పెట్టుట అ 

అదియట్టుండ గా (గ్రంథకర్త రమతమున “ఐటి కళీ, కావున “ఆటకి అనుటయును త పే 

తప్పో 'జప్వో- శా స్ర్రీగారు 6అటందోంపి అన్నారు గనుక వావిళ్ళ వారును అటి. 

దోంపి అనియే అశ్నారు, 

శ ఈ షవాయుటి ను గూర్చి శా స్ర్రేగారు, శృం. చె. (పుట, 619) లో 

“కాలి ( బొట్టన) (వేలితో - (వాయుచుక (అవీరములు (వ్రాయునట్లుణా) గీఖుచు 

(లేదా = రాయుచుకా అనియే పాఠమగు గాక్ళ” అని (వ్రాసినారు. శాని కవులు 

(వాయు? ఛాతువునే వాడినట్టు స్పష్టముగా కనబడుచున్నది. 

క, “ఊరక మోసము కొణుకుట 

వారక పాదమున నేల (వాయుటి (విన్లు, ఓ_25ర.) 

ద్భ.-“నవుడు క్రౌశును, నీళ్లునమ లె. గశ్యపుడు. 

వామబేవుండు చేలా సె వ్ (గం వారి పు. 12 

1881 సం.లో (చౌను ము దించిన దును వరి త్రభోసు, దాని టీకలోను మాత్రము 

“రాయు ధాతువు కనబడుచున్నది. 

నే బొట్మ వేల రాయుచు నివివికొంత' (3-౧౩౧) 

“నల బొట్టవేలరాయుచు = భూమిమోద కాలి యంగున్టముతో రాస్తున్న” 

(జూ. టీక) 
ఈ “రాయు: చావిళ్ళచారి (ప్రతిలో (వాయు? గా 'సవరింప బడినది 



టీక, చార _ అళికుంతల - అరి = దొంగలయొక్క.. తులవ శ త్రువ్చ 
(దొంగలను కనుగొని శికీలు చేయించి వాండ్ల భొర్యల కస్ట కావించువాడ్సు, త్రభ్యా, 
వాని పతలారపోవళా = చానిబాధ తొలగుటకు, (జారచోరుల వర్మనములను గు ర్తించి 
చెప్పవలసినది తలారులవిధి. అట్లు గుదర్దింపనిచో చారలు దండ్యుల్యు అట్టి దండననుండి 
తప్పించుకొనుటకు) వెవిదండకా = (రొజు) చెవిదగ్దార - చేరి శేలడ్డగించి = విజి 
జేయి అడ్డముగా పెట్టుకొని ౬ మంతనమునకొ = ఏకాంతమున, 

చో తెలియంగం జూచినాండ నివి, బేవర్శ సందియ మిందు కేసియు' 

న్వలదు, సుమంతుపావ,” లనినన్ లయకాలునిలీలం 1 జేర్చి య 
య్యలుక సభాస్థలిం గ లుగునయ్యలు కంకితమాన సాంగు లె 

యలుక్సువముంతు6 జూచి యతం డన్ వికట భుకుటినిరీకు (డె, ౧౫౯ 

టీక. లయకాలుని లీలక్ = (పళీయశాలప్రు యముని విధమున, పేర్చి = 
వో పమువేత్ర విజ్బంఖించ్చి అయ్యలుకకొ = అకోపమునక్సు కంనీతమానస 4. అంగు-లె = 
కంపించిన చిత్తములును = అంగములును కలవారై అలుకకొ = భయపడగ్శా $కట 
(భుకుటీనిరీతు డా వికృత మెన బొవముడితోడి చూపుక లవాడై (కనుబొమ్మలు 
ముడ్ వేసి చూస్తూ - అన్నమాట.) అన్ = అనెను. 

క ఓ పాపాత్మక లోనికి 

రా పొ మ్మని చన వొసంగి రాణువ యెల్ల౯ా 
నీపార్శస్టంబుగ. జేసీ మ 

పహాపరమాప్తుసిల నమ్మి యాదట నిన్ను ౯. ౧౬౦ 
టీ రాణువయొల్లకా = సమస్త పరివారమున్సు నీపౌర్యంబుగంజేసి = నీ 

పతీముబేసి (= నీవశము కావించి ఆదటక = దయతో), నిన్నుకా (అవతలి 
కన్వయము-) 

rr 

f కా, పొ “పేర్పునయ్యలుకి (ఇది ఫూ. ము. పౌ 

బయ కాలుని లీల 6బేర్చినవాడు రొజు గాని అలుక కాదు, కావ్రన పేర్పనయ్య 
లుకి అనుట సరికాదు, (పేర్చి యయ్యలుకి అనియే తంజ, పా, 

t కా పా. 'నడసి (ఇవె ఫూ, ము, పొ) నమ్మి” అని తంజ, ఫొ, 
సడపి అను పొఠమున అన్వయము క్రుదురదు, 



3.] సారంగధరుని పూర్వజన్మ కథ ర౬౭ 

క, అసమాన రాజ్యవైభవ 

లసమానునిం జేయుటకు ఫలం విదె యేమో? 

యిసుమంత యొజుంగగ వేమో 

యి సువుంత కృతఘ్న యర్హమే నినుం జూడక, ౧౬౧ 

టీక. వఛవలనమానునిక = చభనముచేత రాణించువానినిగా, వేయుట 

కక = చేసీ సినందుకు, ఫబంబ్బు ఇదెయేమా = ఇదేకాబోలు ఏమోయిసుమంత్ర 

(సంబుద్ధి) బఇసునుంతే డా యొజు.గవు=కొంచె మైనను జ్ఞానము లేకపోయెను, కృతమ్ను= 

చేసిన మేలు మరచిన - (దోహీ, 

వ. అని కోపాటోపంబున నయ్యిలా పతి కర్ణక లాపంబులుగా. 

గొన్ని దురాలాపంబులు వలన నులి పడి ఇముకనాండును మాడెత్తు 

మాట వడినవాండు కాండు గావునం దనవల్లం గల్ల లే కునికియు నిట్టి 

యప ఖ్యాతి రాం దగున యని నిట్టూర్పు నిగిడించి నిలువునకు నిలు 

వుననే కరంగి దిగంజెముట వెట్టి తల ం౦చుకొొని, ౧౬.9 

టీక, ఇలాపతి = రాజ్యు ₹ క రక లాపంబులుగా = చెవులకు ములుకులుగ్యా 

దురాలాపంబులు = చెడ్డమాటలు, 

క, అడలుచు. బెదవులు దడుపుచు 

గుడికొనుకన్నీ రుగ్గీ గుకి కొనుచు౯ మదిలో 

+ నూ. టీ, “కర రృక లాపంబులు = చెవులలో అమ్ముల పాధులుి. 

అంకే అర్థమేమిటో! స, ర. లో “కలాపము = అమ్ములపాది అని యున్నది, 

కాబట్టి కర = కవులలో, కలాపంబులు = అమ్ములపొదులు? అన్నారు. “ముక్ళొ_ 

స్యమ కాస్థ ! “కర్షక లాపము” లంజకు చెవులకు చాణములవంటివి (దురాలాపములు 

అని సరియైన యర్థము. కలాపః - గ్రిి 2₹0గో అని “అపి? పండితుడు చెప్పా 

చున్నాడు, 

గ్థి శా. పొ కగ్రుక్యకొనుచుకి 

(గుక్కకొనుట యనగా (త్రాగుట్క; (మింగుట. (చూ, క, ర) ష(గ్రుక్కుకొ నుట 

To swallow or devour. To drink” (బౌన్సు 

“అక్కాజంబుననగ్థి నాపోశనముగం 

(గ్రుక్కగొన్నటో యా కుంఛజుండుంఢ,” (గా. హరి, ఫు, 16 



ర ౭0 సారంగధర చరితము [౪ 

ల్పటిరి చుట్టుపట్రం బదిలంబుగం గావలి వెట్టి, రాపులుం 
ర్త 2 రా అలాటి 

'+జుట్టములాలుబిడ్డలును శోకపయోనిధిలో మునుంగలక౯. ౧౬౭ 

టీక చుట్టము ల, ఆలుబిడ్డలును = భార్యయును _ పిల్లలును) శోక పరో 

నిధిలోక్షా = దు$ఖాసము| ద్రములో, మునుంగగకా, తన్ని లయంబు = ఆతనియిల్లు, ముట్లు 
కోల్. పట్టిరి కా ముట్టడించిరి, 

క, చేయం: దగున రొ జటు ల 

న్యాయము దను. గర్భసాత్న్ నడుగ న్వలదా 

బోయ యని రోసి కడకుం 

భోయెనొ యన నంత (బొద్దు పొటుకునం (గుం కక్, ౧౬౮ 

టీక. కర్మసాతీకొ తనుకొ = లోకమున జరుగు ఎల్లపనులకు సతీ "నైన 
నన్ను (నూర్యనికి “క కర్మసాతి! యని పేరు, కర్మసాతీ. జ జగచ్చటు$ అము, ) బోయ= 

ఆరాజు బోయవంటివాడు (యూఢుడు; (కకూరుడున్ను అని భాం 

ఉ. *ఆతనిం గొంచుం బోయి తలయారులు 'ఘారవనాంతరస్థలి౯ 

జేతులు కాళ్ళు తునలుగ6 చేసిన నాయపరాధహీనుల డా 

పాతక దూరు డాపరవముసావను. డాసుకుమూరటబేపహు. డు 

ర్వీతల మేదురీభవద సృజ్న వ బావ్ప్సజల (పవాహుం డె, ౧౬౯ 
యా 

టీక... కొంచుంబోయి నా తీసికొనిపోయి, తలంయాములు కా తలారుల్కు - 

ఊర్వీ...వాహుండై... ఊర్వతల = భూమియందు మేదురీభవత్ = దట్టముగా 
-నేర్పడుచున్న, అస్పక్ = 'నెత్తుటియొక్క యు, నవచాహ్సజల వొ అప్ప థ్ కప్పటిక 

వెడలుచున్న_ కన్నీ టియొక్కొ_యు, (ప్రవాహుండై = (ప్రవాహము కలవాడై (ఆతని 

f కా. పొ ర్క “చుట్టపు రార్మడ్రు బిడ్డలును, ? (“చుట్టములాండ్రు బిడ్డలును” ఫూ, 
ము, పొ) “చుట్టము లాడుబిడ్డలును తంజో పా, 

ఏఆం[డ్రు = బిడ్డలు” అను నుడీకి “భార్యలు _ పిల్లలు" ఆని యర్థము, ముం 

“దుట్టమురాండడ్రు - బిడ్డలు? అన్న ప్పుడో? 'చుట్టపుభార్యలు - వలలు” అనియీగచా 
యేర్చడ్డు నర్థము! అట్ల ట్రై యర్థము సముచిత మగునా? (చుట్టపురాండ్రు = చుట్టము 
యైన త్రీలు _ విడ్డలును? ఆని ఖావమా'! అయితే, ఆతనికి భార్య లేదా 4 

1 పాశా .—_ “నకొగర్మ సామి కరా పా, ఆతటింి 



త] సారంగధరుని పూర్వజన్మ కథ ర౭౧ 

కాళ్లు చేతులనుండి కారుచున్న "నెత్తురును కన్నులనుండి కారుచున్న కన్నీరును "పెద్ద 

(ప్రచాహముగా (పవహీ ౦చినవని - భాం 

క్రొంచుపోను అను (కియలోని ఓకొంచుి క్వ్వార్థక ము. 

'వాఫోవకా మెందవుంగొనుచు వచ్చిరి పురికీక? (భాగ 9_ఓ£40) 

“సమ్మ గయశుల్. వచ్చిరి కొంచుం బట్ట పుంగరిక ౨ (రామాభ్యు. 8-242.) 

'వీవభములు నణిసె లవనివిభునకుం గొనుచుకా, మథురకరి గ. 

(ఆము క్ష _ 296; 97.) 

కతకలయారిి తలారికి దూపా౦.-- (ఈ, ర, లో లేదు కాణా-చి కి కకాణ 

యాచి” వంటిది. 

గ హరి హరీ! రాము రాను! నారాయణో! య 

టంచు వేదన బారలుచు “నకట ! " తనకు 

నెవ్వం డీ కపటోపాయ ? మెంచి చేసి 

నతని కీపాటులే వచ్చు” ననుచు బలికి, “* ౧౭౦ 

క, అసురుసు ౮ ౩ సను వైయవ 

నిసురుం డటు లసువు. దొజణం”౫ నేరమి లేకే 

యునురు మనక సపోయెడు వా. 

డుసురు మనక పోన్రనే నృపో త్తనుతనయా! ౧౭౧ 

టీక. అసురుసు శే = మిక్కిలి డస్సి ససువై = శ క్టిీహీనుడి, అవని 

సురుండు = ఆ(బాహ్మాణుడు, చేరి లేకే = ఎట్టి తప్పూను చేయకయే అటు=ఆరీతిగా 

అసువుకా తొజంగకా = ప్రాణమును విడిచెను. ఉసురు కా ప్రాణమ్బు మునక = నిలు 

వక్ష పోయెడువాడు ఉసురుమనక పోవునే = చేదనపడకుండు నా? 

1 శా, పొ “తన్ను.” 2 “మంచం జేసె, 

3 శా, పాొ.-- (వ్య సు వె, తనువు దొరంగోి (వ్యసువు వ = చచ్చి? వూ, ట్రీ 

చచ్చుట యన్నను = రనవుందొలుంగుట యన్నను ఒక్కటే. కాబట్తి “చచ్చి - 

తనువుదొరంా' ననుట తప్పు. “ససువె...తనువుదొర?) నని ఫా. ము, పా, 

ససువై...లసువుం దొరంగా నని తంజ, పా. ఉచితతేరము. 

నిస్సారిమను నర్థమున “ససును అను పదము వ్యవహారమున నున్నది, “ససువు 

A sprout ofr shoot మొలక, అసురుల మాయోపాయులల  గసిమసంగంగనంకు, 



గీ. ఆసుముంతుండ రాజరా చై జసనిం చె, 

1నలజయంతు(డె నీ నైతి వలఘుచరిత, 

యవ్వ జకాలమున మించి (యిట్లు చేస 

నాత6 డాకాలమున నట్లు యనుభవించు, ౧౭౦ 

వ. కావునం బూర్వజన్ము దువ-ర్శంబువలన నీ కీదురవస 
వాటిల్లం గాని నీవలన నీజన్గంబున దోవం బివన్నా తంబు చేద 

మాంద శుభంబు రాయగల దని పలికి యశరీరవాణి యరుగ వెబలసపడి 

రాకొమరుండు పె పెం బెరుంగుసారుగున౯కా ధరంబడి పొరలి మొ 

లీడుచుంజి నంత. దత్క- థావృ తాంతం బంతయు ప్రాంత నికుంజూంతరం 

బున నుండీ యాక రించి, ౧౭౩ 

టీక, __. సారుగునక్రా = మూర్భ చేత, 

rr ro 

మఖంబుగావగనంట్స తౌ - పసు(డొకండంట 1 ససువుల్మకొ - న్నిసువుల నడిగి 
నంట మునులు నిర్మోహులుగా (రామాభ్ళు _ ఉరి $ససువులు రాసుతులు సకల 

శాస్రుకలాపా, భ్యసవ వ్యసనాభిముఖో, ల్లసన (శ్రీ శాలులెరి (రామాభ్యు 8-150)” 

(టౌణ్యము *ససువు = సాధువు! (శ. ర 

తనువుందొరయగి అని లభఘురేఫముత్రో (వాయుటతప్పు. 'తొరంయగు,. అ క 

(తొఆజంగుి స, క. (అర్థయునకు చూ. రే రు ఏ 

Y కా. పొ..--అలజయంతుండ వీవెతివి, ! 

“'ఆజయంతుడన్ర నీ వెతివి అనుటలో అరములేదు. “ఆజయంతుడే నీతిని” 

అనుట యొప్ఫు, 'జయంతుడనీ వైతివి, ? అని కో. ము, పా, *“జయంతుండె నీ తివి 

అన్సి తంజ. పా, “జయంతుడవు నీవు అనవచ్చును. న్ 

ఆజయంతు(డవీవ్యు నాసుమంతుండు 

రాజమహేంద్ర భూరమణుం, డీకీతి? (నవ. పుట. 80.) 
+”. షొ.'యేమిచే.” (ఇది ఫూ, ము, పాం) “యొట్లుబే సె) నంజ, పా, 

సాధువు. 

“సిసున్రలం గొని సువులి అని “వావిళ 9 పా, __ఛూ, ని, ఈఫపాఠముే 

ల S 
(గహీంచినది. పొరపాటు, (చూ, కసిముసయు?) ఫ్, ర, లే (కపీమళ యగు” (కింద 

సువులి అను సాధుషాఠమే యున్నది, 



8] సారంగథరుని పూర్వ జన్న కథ ర౭5 

క. "వంతం దల యూంఛచి “యారా! 

యంతటిమాయ లది! యింత మెడ సేసిన చా 

2యుంతియ కద! శా జెటుకయు 

నింతీయ కద! యని తలారు లెంతయుం *ిజింతక్కొ ౧౭౪౮ 

టీక,__-మాయలడి = మాయలు నేర్చినది, ఇంతయొడ = ఇంతటి వ్యవహారము... 

(“ఎడ = వ్యవహారము] స్ట్, ర చేసినది ఆ _ ఇంతియకదా = ఆయాడుబేగదా; 

రాజు + ఎటు క యుకైారాజుయొ క్ర వ్యవహా రజ్ఞానమున్ను, ఇంతియకదా=ాఇం తేక దా! 

క కువలయ నేత్రాతృజు డగు 

కువలయ నెత్రాతృజని యకుంఠితరుచిది 

వ్యవిభూాషణములు గొని, కళా 

గవలను నీ రొలుకం బురమునరకు. జని రంతకొ ౧౭౫ 

టీక, 1 కవలయ"నేత్ర = (త్ర్రీలక్కు _ఆక్మజుండు = మన్మథునివంటివాం డైన 
(= మదనసుందరు'డెన్స కువలయ సేతృ - ఆత్మజుని = భరానుండల నాయకుని కోమా 

రునియొక అకుం. . .హణములు = కనుమాయని మెరుగులుగల సొమ్ములు, కొని డా 

తీసికొని. 

గీ, తనదువేరిటిసారంగధరుని నిర్మ 
లాత్ను దండింపం జెల్లునే యనుచు6 గనలి 

భువ నజాతభయంకర స్ఫూర్తి వెడలె 

నన (మెట్ నెజ్బవాటే రథాంగ వెరి, ౧౭౬ 

1పాశాం,.-- అంతు) 2 $యింతేకద...నింటజేకద.' ౩,వంతజొాంి 

+ వూ. టీ 'కవలయౌేతృ్ళ అఆత్మజుండు = బుధుడు (బుధునివంటి విజ్ఞాన్ 

యనుట "లేక _ క్రవలయ నేత ఆత్మజు(డు డా జగచ్చతుని కొడుకు = యమథర్శు 

రాజు (యమధర్మరాజువంటి ధర్మాళ్ముండనుట, 0 

సారంగధరుడుు (చందునికొడుకు = ) బుధుడట! (సూర్యునికొడుకు =) 

యమధర్మరాజట! బలే టీక! 6క్రవలయి మనగా భూమండలము- గాన్సి (జగత్తు? 

కాదు, కాబట్టి 6కవలయ "నేత్ర = జగ చ్చతువుయుక్క..” ఆనుటయును తే పే 

శ శా: హా. _ “నమిఅసి యొజ్ఞవా "అ (ఇడి ఫ్రా. ము, పాం) 

చంద్రబింబము - ఎజ్త గానుదయించి (క్రమ (క్రమముగా శెల్లవాటును గాని 

(కెల్లగా) ఉదయించి (పిమ్మట యెట్లి బాణదు. 
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క. తాపననాథుండు పలికిన 

దాపసనాథు6 డగురాజతనయు(డు ముంచే 

మోపి మొగ మెత్తి నెమ్మిన 

మోపీక లే కోహాటిల్లి యుసు రసు రనుచు౯, ౧౮౩ 

టీక... తాపసనాథుండు = ఆ తపస్వి (గ్రెహ్టుడు, పలికినక = అట్లడుగగ్గా 
తాప - సనాథుండు అగు = తాపముతో కూడుకొనియున్న (= మరణచేదన నొంద్ష 
చున్న =) వాడైన - రాజతనయుండు ముంజే = ముంజెయ్యి (శే = చేయ్యి) 
మోపీ = నేల కానించి, నెమ్మనము - ఓపీకలేక్ళ ఓహాటిలి డా (సుక్క డా సురస 

రనుచుకా = పరితాపము నొందుచు, 

ఉ. ఆశ్చెదా తీన్చెదో తెలుప నయ్యెడి దే? మని యంతం దేరి హు! 
[యారు మటుంగ కంటి, సద యో త్తమ స్ వెవరయ్యః? నన్ను నీ 

జేర్చం దలంచి మానవునిశేవను వచ్చినశంకరుండన్లో? 
కూర్చినవ్రాణబంధుండవొ? కూరిమి రాం గతమె భేస్టిదయ్యెడ౯? 

టీక... ఆశ్సెదొ = నాకుగల సంతాపమును చల్లార్చెదవో * తీశ్చెదో = 

నాకుగలిగిన కహమును తొలగించెదవో ? అని అంతక = అంతలోనే తేరి తెలి 
తెచ్చుకొని, హా = అమో, ఎటుంఇకంటికొ = ఓర్పుము డా సహీింఫుము, ఈడే 

రజ = కాపాడుటకు 

న్స్ వినవయ్య రాజరా జనురాజుతనయుండ, 

+సారంగభధరుం డను వేరివాండ, 

నొక పానురమువంట వెకలి నె సవతిత 

లంటికిం జను నామె యొంటి నుండి, 

కామాంధురా లయి కలయం గోరిన, *నీవు 
జనని వే సుతుండ దోనంి బటంచుం 

దలంగి వచ్చిన దనతప్పు నాపయిం జూపీ 

భూపాలునకు నెగంబోని, యిీర్ష 

f శా. పొ “యోర్చు సెజుంగకంటి (ఇది వూ. ము. పా తప్పు, “ఓర్చు 
మెబుంగకంటి” తంజ, సా, ఒహ, 

1 కా పొ కసారంగధరుండన జరుగువాండ.) 



క మత్స్య నాథుడు సారంగధరునికడకు వచ్చుట రోరాగ 

జేసి న ఆ.వె, నాజ్జి వెట్టం ఇసె; లకన్నతం డ్రి యు 

వెరను మాలి యిటుల వేగిరించెడ 

ఊడాపపేంద, యింక చెవంబు నే మని 
Uy ఎ 

దూబుహా యడ? వట్టి దూబు వాడ, ౧౮౫ 

టీక. ఎగంబోసీ = ఊన్నవిలేనివి చెప్పీ - దుక్చోధలువేస్సి వేగరించెకా = 

తొందరపటెను, దైవంబును, ఏమనిదూటువాండకా = ఏమని నిందింతును * వట్టి 

దూబువా.ండకా ౫ నిప్మ-రణము గా దూజు పడినవాడను, (దూటు = అపకీర్తి) 

ఆ, వె, మృగకులంబె కొని మిట్టాడ మానిసి 

యందు లేనియట్టి యో యడవిని 

నీసుధారసో కి నెజయ నీమెడ విని 
శ 2 9 చెవులు చల్ల నయ్యె సిద్ధవర్య,. ౧౮౬ 

టీక... మిట్టాడేకొ = సందరించుటకు = సుధారసో క్రి = అమృతమువంటి 

మాట ఈయుడకా = ఈసమయమున _ విని, 

వ. నీవు మహాపురుముడవని తోయ సీసమ్ముఖంబు 

గలుగుటం జేసి యింతతడవు మాటాడం గలిగె గరంబు నరంబులు 

దివియుచు నున్నవి; మున్న కరపద చ్చేదనం బొనరించిన వారినే కంఠ 

లుంఠనం బొనరింపు. డని వేడుకోనైతి; థా రాళకీలాలంబులు గొల 

+ బయిం బడు రి కీ లి కామ శీ కాదికంబులం బోపం చేతులు లేవు; గర్భ 

(శ్రీనుంతుం డయిన శాజకుమారునకుం జుమో యాపోండునములు) 

చూచి తే! యనిమోళ్ళు సూవీతత్క-రంబులుశిరంబున (జేర్చియింక నొక గాటి 

వీన్న వించెదం జి తంబులోన గోపంబుతేదుగచాయనిది నాలాపంబుల. 

+ శా. పొడ “నటదూరువాడి (“ఊరును వాడయును వట్టివి = ధర్మహీన 

ములు అని ఫూ, ట్రీ 

ఊరు _ వాడ నెంజెనప్పుడు “వటివి అనిగదా ఆనవలసినది ₹ మరి వటి దో 
a 9) 

వ 

అనుటరయె ట్లు (i (విది! అన్నంతమా త్రెమున నె “ధర్మహానములు” ఆన్న యర్గమునచ్చు నా! 

వారి పొఠము _ అర్థము కకూండా సరియనవికావు, “వటివూటజు వాడి అని వూ, ము, పాం 
రా a) 

££ పొఠాం- *యబెలంబెల' 
మ్ టా 

61 



ళీతాళ సారంగధర చరిత్రము: [ఆ 

మ, అని యూరార్చి కుమారు గొంచుం జని, వే యమ్మోననాథుండు (శ 
లని చెంగ ల్వదొనం దనూరుధిర మెల్లం దోమి నిరార్సి, వా 

ల నుడోయిం దడిం దోంచి, "వేటజలముల్ గా దోయిటం దెచ్చి ద 

పీ నివారించి, యలంత బెర్చి f[యసున్రల్ బెంపొందంగాంజేయుచుళ్ల 

టీక. మిననాథుండు = మక్స్య నాథుడు ఊరార్చి = ఊరడించి చల్లన 
చెంగల్వదొనక = చెంగలువలుగల చల్లని మడుగున, తనూరుధొర మెల్ల జ జ=ళశరిరముమిద్ద 

ర క్త్షమంతయు, తోమి= మెల్ల గారద్ది, నీరార్చి = స్నానమాడించిి వాలొకనుదోయికా, 

fకడికా తోంచి = తడియద్ది,--- అసువుల్ = ('పాణములు_ వెంపొందంగాం జేయు 

చుక్ = దార్హ్యయును పొందునట్టు చేయుచూ, 

చ తనగుహలోపల న్నిలిపీ తా మును గోల జిక్కి-నట్టి చి 

కని *తరిపాలుదానపుడు కంఠము మోవంగంద్రావంజేయ,; మేకా 

కాం పొ నల్లనిచంగల్వదొన.? (ఇది ఫూ, ము, పాం 

ఇెంగల్వ) యనగా ఎజ్రక లువ. 0 నల్లని యెజ్లక లువ = అనుటగాన్ని బబ్బికలువల 

దొన “నల్లని దనుటగాని సరికాదు. శ్రేవలము విరుద్ధము. "కావున ఆపాఠయే రష్వుః 

“దల్లని” అని సరియైనపాఠము, తంజ. (పతులలోనున్నది. ోకువలయకుముద్క జనిత్ర 

సౌరభముల చలువలించి, తనరునీమన నిగ తాళించుచున్న్య్క దొనం జేర్చి మేను 

నెత్తురువోవం గడిగి” అని మూలము, (ఫుట, 85) 

f కా పొ, “యతేనిం బెంపాంది (ఇది ఫూ, ము, పా 

సిద్ధు డుపచారములచేత "పెంపొందజేసీనది సారంగధరుని (ఆసువుిలను 

గాని సారేం[ధరుని గాదు. “అసువుల్ పెంపొంద౭గాి అనియే తంజల పా, “ఆం౫ము 

లకు నుసురు . దనువునరప్పించి” అని మూలము, (ఫుట, రల.) 

¥ వూ. టీ. శడికొతో (చి = తడితో తుడిచి. 

భోంచుట యనగా తడువుట - అద్దుట్క గాని “తుడుచుటి కాదు, రత్తోంచు= 

తోల్గంజేయున (క. ర) “తోచుట = గం wet, to moisten, to soak. తేడుపుట, 
అద్దుట,” (బౌంనుఎఏ--- 'తనివివోనుదకంబు (ద్రావించి పిదప గనుదోయి. దడిపి.? 

డని మూలము, (పుం రర 

* సాశాం.- తరంఫావుపాలతని, 



3.] మతళ్ఫ్స్యనాథుడు సారంగధరునికడకు వచ్చుట రర 

పనుపడి “నీట ముంచినను బాలను ముంచిన సీవె దికు- నా” 

కని యుచితోక్తులంగడుం చ్రియం బొనరించె నతండు 1 చేరుచు౯. 

టీక. చిక్కని, తరిపాలు = మోిగడతోో గూడినపాలు, కుత్తుక వరూావరక జ 

నొంతుక కాన (కడుపునిండా - అని భౌ) (తావంగంజేయజృా మేకా _ పనుపడి = 

శరీరము కొ౦చెము స్వస్థపడి, నీటు, ..ముంచినను = చెరచినను - బొగుపరచినను, నీవే 

దిక్కూ (చల్లని నీట స్నానము చెయించుటకును - కమ్మనిపాలు (తౌగించుటకును - 

అన్నిటికిని నీ వేదిక్కు, - అని చమ.) తేవచుకా = కొంచెము కొంచెముగా. అెలివి 
నొందుచు. 

'తరిపొలు? (శర లో లేదు); “తరి Butter _ తరిగల Rich in butter - 

తరిగలావు - వెన్న చాలావచ్చే ఆన -& butter - producing cow” (చ్రాను.) 

తరిపాలు; తరిమజ్ఞిళ; తరి వెన్న అను వ్యవహారమున్న ది. 

చ, “దిటమున శెడ్డిపొటుపడి తెచ్చియిడంగను గూటి (పొద్దు సరా 

కటి తర వెన్న మజ్జిగలు కంక టిం బవలింటి నిద్రలుక ’ (శుక, 2-884.) 

గీ, అరయ భువనై కమహిమాఢ్యు. _డైనయజి 
ల 

మళత్చ్యనాథుండు రాజకువమవూరమణికిం 

గర చరణపంకజోత్స త్తి గలుగంలేయ 

నొక యుపాయంబు చింతించు చుంజెనంత, ౧౯౫ 

టీక భువ...ధ్యుండు = జగక్రసిద్ధ మహిమాతిశయము కలవాడు. కరం, 
కలుషంజేయకా = చేతులు - కాళ్టును మేలిపించుటకు (* భువన = నీర _ ల 

(ప్రధానమయిన, మహీమకలవాడు కావున చే కరచరణము లనెడి “పంక జములి నుత్చేత్తి 

చేయ యత్నించెనని - చమత్కారము.) 

క, తెల తెలవాటి వచ్చెను 

వెలవెల బాణ. నెల దొవలు ?విలవిలవడియికా, 

1 “నవ్వుచుక ”. 

ఈ భువన - పంకజ శోస్దినేన చమత్మా-రమును ఫూ, టీ, వారు వెప్పలేదు, 

Y క్ల. ర. కర్త “విరవిరి కు “విరియుటయందగు ధ్వన్యనుకరణ ము” అని 

యర్గము చెప్పి ఆ యర్థము కీ “సారంగి పద్యమును - (విరవిర వికిగాక? అను పాఠ 

ముతో ఉఊడావారించినాడు, పొరపాటు, తెల్లవారు జామున తొవలు ముడుగును గాని 



రాజ సారంగధర చరితము . [ఆ 

బలపల నయ్యెం జూకాలు 

కలకల న” దిశలు పశ్నీకలకల మెనలౌలా. ౧౯౬ 

టీక నెల = చంద్రుడు, "వల వెలంబా "టక ౫ కాంతిహీనుడయ్యెను 

తోొవలు = కలువలు విలవిల పడియెకా = పీలపలపోయెను (₹ వస్వాలము లె పక్షి 
చ 

పోయెను) చుక్కలు సలపలనర్మ్యెకా = పలుచనయ్యోను.. డిశల్క కలక లనగాళ్లా 

(పకాశించెను. 

ఉ. కొందబు పాండురంబనంగ4 గొందటజు శోణమనంగ, వీటం బా 

ల్పందలగ 6. చేసీ *“పాల౮ాడలి నంటినజిడ్డ ది తెల్పు గ్యా దిచే 

సందియ మేల సూడు డని చక్కగ నజ్జలశొయి కౌస్తుభం 

*బజందబజు(ంజూడ నెత్తెనన, నంత నభోవుణి వోంచె * నెలలా, 

క (కౌస్తుభమును) కొందలు పాండునంబు = తెలనిదనియు, కొొందబు, 
cn 

కోణము = ఎజి నిదనియు, అనం్నక ౫ అని వితర్టములు చే సికొ నుచుండ గా, జల 

కాయి == విష్ణువు, నీటకొ _ పొలుపందలకావేస్సి = (ఆ కౌస్తుభమును) నీటిలో 

శుభ్రముగా కడీగ్స “జనులారా - అది కా కౌస్తుభము మోది తెల్పు, పాల్కు_డలి వంటిన 

బీడు = గాని కౌసుభము - తేల్పుకాదు,.. చూడుడు _- అని అంగబుకొ చూడకా, 
ce al 

ఎెననకా = అకౌస్తుభయును నె కెతెనోయన్న ట్టు, నభోమణి = సూర్యుడు, 

ఎజయగక్కా తోంచెకా = ఆదయించెను. 
అలి 

కాస్తుఛమ్యు టీరసముదమును తరిచినపుడుపుట్రిన రత్నము, దానిని (శ్ర్రీకుహా 
విషువు వతీమున ధరించినాడు. 

లవ 

కాస్తుభాఖ్య మభూదత్న౦ = పద్మరాగో మహాోద భే; 

తస్మికాహరిః స్పృహాంచ శే - వక్షోలంకరణే మణౌ.? (భాగవతము) 

కాస్తుభము పద్మరాగము కావున ఎబుఫు.._ 

స్స్ “ఉదయార్మ_దింబంబు నొజుఫు విడంబంబు 

దొరలంగనాడు కౌస్తుభముతోడ.”* (అము కృ. 1-12) 

విరియవు, కావున శ, ర, శ్లీర భావిం-చిన యరము తప్పు. (వాత్యప్రతులలోను, 
-ం థి 

వూ. ముః ననుగాడా *విలవిలపడి యెక అన్న పాఠమే యున్నది. 

కా పొం “అందటుచూడి (ఇది వూ, ము, పొం తప్పు, 

2 కా పొం “నెజ్జగక (ఇది ఫూ, ము, ప్యొతప్వు, 



3.3 సారంగధరుడు నిర్జోషీయని తలారులు రాజుతో చెప్పుట 6౮౭ 

మః అలరా జట్లు కుమారు దండనముపేయం బంచి, కోకవ్య్వథకా 

నిల కావేంగున నిద్ర లే కడలుచుక౯, 1 ని ద్రించి మేలూన్న ప్రా 

ల్పలరళ ! లేచి, రపలక్ష్యురూపముగణగాల్యి ప పకి యల్ దీర్చి మో 

సలంగాల్వై, తల వంచి ఖన్ను (డయి చాంచల్యరబుతోనుందలకా. 

ట్రీ. నిలక = నిలువలేక, ఆ వేంసనకా = ఆదుః'భారముచేత, అలజ్యోతూప 

ముగకా = చేని చేయసటు గా, 'కాల్య్యమ్మకియల్ = ఆదయకృత్యములు తీర్చి జు 

నెరవేర్చి. 

4 సొారంగధరుడు నిర్దోషి యని తలారులు రాజుతో చెప్పుట ఖీ 

క, తలవరులు వచ్చి ధరణీ 

తలవరులు పృథధానులును హితజనులు6 దగువా 

రలు నింతటంతటం జం 

కలం చేతు లిడికొని యుండలా ను షు వరాలకొ, ౧౧౯౫ 
(UU 

టీక._ ధరణీఠల _ వరులు = భూపతులు, 

క్ర, సిగనిగ నిభూషణము లిడి, 

నెగులున నడపడి యేడ్సి “నేడు కుమారుకా 

సుగుణాథ్యుం డని తెలియక 

తెగి యూరక యాజ్ఞ పెట్టతిరి గది యంచుకా. ౨౦౦ 

క, ఆకాశవాణి "సెప్పీన 
యాకథయును, నూఆడించి యనుటయు.ల బెలుప౯ా 

శోకము హారము వెజంగును 
జీ కొనరింపంగ విభుండు |! చి త్తముకలంగకొం ౨౦౧ 

+ భా, వా. ాలనలద్య్) (ఇది ఫూ, ము, పా “లేచియలత్యు) అన్ని 

తంజ, పొం 

₹ కా, పా. 6చిల్తంబగు ఒక (ఇది ప్రా. ము, పాం) 

“అగులక) అనుట తప్పు, ధాతువు '*అగలు' గాని గులు కాదు, (చూ, 

ఫ్, ర 



రోం సారంగధర చరితము [&, 

టీక. కెతవంబు డా మాసము సృతుబారి తప్పి = సుతునికి ,లిగ్షిన అహ 
తొలగి, ఈ, కువాళముల్ = పటకృత్యములు, నమ్మి నావుగా డా నమ్మితివిగదా, 

సీ, ఎంత సేసినది నేం డిది 1 కన్న విన్న చో 
ద్యము గాదు! మతి దబ్బు దబ్బీన సిటు 

వళ నుండవల! మెచ్చవలదె యిందులకు ర 

త్నాంగిని! జూచినయట్టి వార 

లది నిజం బనవలె. గద? యెన్ని గఅచిన! 

దాకాశవాణి యటంచు నొకటి 

గల్ఫ్సీంచినది మూడు గానలో నంట! రా త్రి 

యంట! వారితో మాట లాడిన దంట! 

గీ, కటకటా! యెట్టివింత! లాకాశ వాణి 

యాడం బలీకిన జెటు పోయె నీడం బలుక 

రాజె యిపు!€ి డని పగ్తించి రాజకీర 

వాణి పలికిన నాకాశవాణి పలి, 
టీక, ఎంతశేసినది = ఎంత్రపనిజేసినది _ ( 

౨౦? 

అని అక్చర్యమయు,) ఇది, కన్న -విన్న 
చోద్యము కాదు = కన్న చోద్యమును కాదు - విన్న చోద్యమును కాదు (ఇట్టి విం 
యెక్క డా కన్న దీకేదు _ విన్నదీలేదు - అని భా దబ్బు - దబ్బినకా = అబద్ధమాడినను; 
ఎన్ని కజచచినది = ఎన్ని మాయలు నేర్చినది ప్యంచి = (పజ్జలు (ప్రకటించి రాజకీక 
వాణి = శా-చిలుకపలుకులుగల చి తాంగి. 

గీ. “ఇంత నేరక యుండిన నంతపనికి. 
బాతు వే! బల్లి గెంగును జుటి పటి జాలి 

చ 6 

కా, పొ, “'విన్న 6 గన్నం పోద్యము గాదొ!: (విన్న కన్న చోద్యముకాదొ! 
అని వూ, ము ) 

“విన్నక -కన్న కా? అని కాస్ర్రీగారి సవరణ; తప్పు, “ఇది కన్న విన్న చోద్యము 
కాదు. అని తంజ, పా, 

1కా, పొ. చూడంగానలాగే? (ఇవీ ఫూ. ము, పొ 
కల్పించినది చూడు! కానలోనటి అని తంజ, ఫా, సాధువు. 



3.] రాజు చి తాొంగెని బావిలో (తోయించుట లనాం 

యెనయు మని నీ వనంగ నాయన వెనంగ, 

నాం డెజబుంగ నె యంగనా నంగనాచి? ౨౧౦౯ 

చ, అని “వినవోయి రాజ భువనై కమనోహారనూ ర్తి మైన ని 

తనయునిం జూచి మోహపరితాపమున న్నిలు ఫోప లేక యీ 

ప3నంటి పయిం బడం గడియ, “జెల్లునె తల్లివి గావె నాకు స్ 

వనికడుంవాపభీతుండయి యాయన తళా గడంద్రాచిపోయిన౯. ౨౧౦ 

ఉ కోపమునం గయాలఖ్ళి కొనగోళ్ళం గుచంబులు తాన వచ్చి లో. 

'బాపనియీసు గాయ, సుతువై నటు నింద ఫఘటింప, నీవ నా 

పాపని బట్టి తెచ్చి కరపాదము కోయంగం బంచి యూరశే 

పాపము గట్టుకొంటివి నృపాలక యెంతటివాంత వెంచగ౯! ౨౧౧ 

టీక... లోకా = మనసులో పాపనియీాసుకాం౧కా = తొలగింప (రా) ని 

యీక్షయేర్పడ గా, హాంత = హింఫీంచు వాడు. 
వ 

క. నీతో నిశ ఛామీంచిన 

' బాతకి మని యంత గగనభఖారతి నిలువ౯ 

భూతలపతి శోక వనీ 

వాతసుహృత్తూలికీభవన్నానసు. డై ౨౧౧ 

ట్రీక.=- గగనభారతి = ఆకాశవాణి (ఆ కాళమునుండి వినబడుచున్న భబ్బము) 
ఎలువకొ = అఆగిపోగ్యా భూతలపతి ఇ రాజ్బు నోక,. మాన సుండై.... న్థోక్ర జా దుఃఖ. 

మనెడు వనీ _ వాత సుహృత్ = దావాన్నికి (వాత = వాయునకు, సుహృత్ కా డా 

మృతుడు. “అగ్నీ” వాయుసఖుడు.) తూలికీభవత్ = దూదియశుచున్న, మానసుండు = 
మునస్ఫుకలచాడు, ఐ. (కోశాశ్ని చేత దహింపబడుచున్న మనసు కలవాడై అని భా 

క “హా! తనయా, వివేకరపా హితాత్ళుండ నై నై నిను నిగహించితిం 

తెగి లోకనింద కాడిగట్టితిలాళ 'జగజంత యెనయీోా 

₹ కా పొ నపహ్పాపని.' (ఇది వూ. ము, పా నాషాపని అస్సి తంజ, 

పొ, 'సము-చితము, 



ల — టెల్ Wy 

ఆ లయుగర గల్లతి' “డ నిజ (మోపదుగా దలపోసి మూచినకా, 

టీక. అందటి డెందము = అందరి నమునస్ఫునను, నిశ్చయంబుెంపు ఒలయ। 

గట్రినమ్మకముగఅుగునట్టు, ఆ _ అలికచ = ఆచ్చితాంగ్కి లేదుబంతి _ అనెక్షా 
(సారంగధరుడు చెప్పిన డలు) అబద్గము (తేష్వు నాపయిని లేదు) అ నెను, 

తోడకా - నిజము ఓపదుగా = సరితూూజాలదుగచా! 

బేదు బంతి! దయయ. 

శంటిం-ి లేదుబంతియన్న ట్ల ట్రైల్లంతేనుండి, , .ి (మను. గీ -115.) 

డ్. జ డన గడలక ల లేదుబంతి యని బొంకవ లెక 

గులటా వధూటికిక ౨ (హంస, 1-199.) 

ద్వ యో లేత బంతియనిి వావిళ్ళ వారి పాఠము 

* “పొలంతుక నబ్బిచన్ను (గవ పువ్వుల చెండ్లను లేదు బంత నుక ,) (విజ, 1. 102 

చ, కనికర మేది బిడ్డని నకారణ మూరక యిప్పు డయ్యయో! 
కనికర మేది యాజ యిజెలా! తన బుది కలా లసద్వి వే 

యా కనికర మేది ముక వినుతగారవకీ ర్రి వహించి యింక నిం 
కనికర మేదినీవిభుండు గాంచెను నేం డని వొక్కి- రందబున్. 

వాలు. 

₹్థ 7. పా. మొప్ఫుదుి (ఇది వూ. ము, పా nm 

శ, ర. లోను తంజ, (పతిలోనుగూ డా నిజ.మోాపదు' అనియే పాఠము, 

tf శా. పొకనికణి (ఇడి వూ. ము, పా 

'మటిక? యనునర్గమున శే. ర, లో (అ) శటనేఫముతో నే యున్నది, కాని 
(టౌను కర _ dirt, blackness. కరల-ీర . 4 Stiped cloth, కరబట్టావు = 
(from కర and బట్ట and ఆవు) striped cow” అని లఘుచేఫముతో “పఠించి 

నాడు, ప్రకృతపద్యమున 6కనికర చేది. అను ఆమయవర్షములతో ను యమక మను శబ్దా 

లరికౌెరము సమర్థింపబడినది. అందొక చేఫమును - 'శకటముి గా మార్చి. అలంకార 

మును బెరచుటకంకును లఘునేఫము-గా పఠించుట యుచితము కాదా! నిజమునకు 

లఘు లేఫాలభఘు-ేఫ భేదము పండితులు వివదించుకొనుటకు పనికివచ్చున దే గాన్సి దాని 
వలన లోకవ్యవహారమున ఆవంత (ప్రయోజనము లేదుగదా* వైవెచ్చు “ఇందలిది 
లఘుశేఫము _ ఇందలిది యలఘుశేఫముి అని నిర్ణయించు. ₹"్యస్త్రమును లేదాయుొను, 
మరి యెందుకు చానినిగూర్చి "పెంగుటయు, చని ప్రొచీంరవనల డిద్ది సౌరస్య 
మును “వెరచుట యుసు? (సూ. ని, లో ఈ “కరి యే శేఫముతోనూ లేదు) 



టీక,.--బిడ్డనిక = కుమారున్ని కని కరము - ఏది = మక్కువతో "పెంచి; 

ఇప్పుడు కనికరము 1 ఏది = దయమాల్సి అజ్ఞయి డెంగా == నరికించెగదా, తన = తన 

యుక్కుూూ బుద్ది; కలాలసత్ వివేక - నికగము- ఏది! = న్యాయ శాస్తా దివిజ్ఞానము త్రో 

గూడిన వివేచసశ క్తి ఏది! ముక = మునుపు, వినుతగారవకీ ర్తివహించి = లోకముచే 

కొనియాడ బడిన గొప్పతనఫు వాసీని పొంది (ఇప్పుడు ఇంక్షకా + ఇంకని = ఇకమీద 

నెన్నటికిని మాయని కర = (జు మజక ( = కళే ంకము)ను, “మేదినీవిభుండు డా 

రాజు కాొంచనని అందుక పొక్కి_రి = దుఃఖంచిరి, 

గీ, “వెలి, యిపుడు ఘారపాపంబ్యు సే సెసి మోూంద 

నరకకూపంబులో. * బడం నుక 

నురక కూపంబులేలిబడ నుబుకు టరుచె 

పాటు పడు” మని § పజచని పాటుపబచ, ౨౨౦ 

టీక ఊరక = ఊరక పజదని పాటుపజచకొ డా కష్టము పాలుబేయగా 

(అవతలికి అన్వయము) 

క, జడ లల్లుచుం పన్న ప్పుడు 

కడంతులు తను “నూత. బణెదొ పాతజం బజెవో 

నుడును' మనుమాట నిజ మె 

కుడె 8 నూత నయార నూజువార లనంగకి. _౨_౨౧) 

f సాఠాం.. “బడనురుకునీకు, , బడ నుకుకుటరు బె) 

¥ శా. పొ, నిప్రుడుటుకు (ఇది ఫూ, ము, పా) “వడనుజలుకుి తంజ, పొ, 

సీ కా పొం “పటీచిన పొటుపణిచి? ('పజుచినపొటుపజచి' ఫూ. ము, పా 

(పజ చనిపాటుపజచి అని తంజ. పొ, సాధువు, 

పజచనిపొటు పజిచుటయనగా ెట్టరాని బాధలు పెట్టుట, ఈపలుకు బడిని కవి 

మరియొకమాటుకూడా వాడినాడు. (చూ ౨౨౬ ప్ర (“పటిచి' అను పాఠమున అవతలి 

పద్యముతో అన్వయము కుదురదు కావున ఆపాఠ మసాధువు.) 

7 పొం 'నూతీనునారి (ఇది వూ. ము, పా 'నూతనెయోా రా అని 

తంజ, పొ, 

“నూత "నె" అని ఏవార్గము లేనియెడల పద్యభావ మే పొడగును, కావున కాపా, 

అ సాధువు, 
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'రగా౬ సారంగధర చరితము (౮ 

యలికచ, “లేదు బంతి యనె; నందజిజెందము నిశ్చయంబుపెం 

పాలయ గల్లతోడ నిజ (మోాపదుగా దలపోసి భూచినకా, 

టీక. అందతీ డెందము = అందరి మనస్సునను, నిశ్చయంబు పెంపు ఒలయక్తా= 

గట్సినమ్మకముగలుగునట్టు, ఆ - అలికచ = అచ్మితౌంగ్సి లేదుబంతి - అనెక్షా = 

(సారంగధరుడు చెప్పినదంత యు) అబద్ధము (తప్పు నాపయిని లేదు అనెను, శల 

తోడకా = నిజము, కీపదుగా = సరితూగజాలదుగదా! 

“లేదుబంతి” జూలీ యము === 

యm 

వ. “గంటించి లేదుబంతియన్న ట్ల టలంతనుండి. , శ.” (మను, ర్త -115.) 

డ్ “ఒ కానొకమాటవచ్చినక, బెంకలలేదుబంతి యని బొంక నలెక 

గులటా వధూటికిక? (వాంస, 1- -199.) 

(“బెంక' (౫ లేవు బం౭తలియనిి వావిళ్ళ వారి పాఠము) 

చ. 'పొలంతుక గబ్బిదన్ను గవ పువ్వుల చెండ్లను లేదుబంతేనుక,) (విజ, 1.102, 

చ, కనికర మేది బిడ్డని నకారణ మూరక యిప్పు డయ్య యో! 
కనికర మేది యాజ్ఞ యిజెలగా! తన బుద్ధి కలా లసదిష వే 

కనికర మేది ము౯ వినుతగారవకీ ర్తి వహించి యింక నిం 

కనికర మేదినీవిభుండు గాంచెను సం డని పొక్కి రందబున్, 

(8 ౯. పాలూ ముప్పుదు (ఇది ఫూ ము, పొం క్ట 

శ, ర. లోను తంజ, (ప్రతిలోనుగూడా '*నిజ-మోపదు అనియే 'పొఠము, 

1 కా పొాకనికణి (ఇది ఫూ, ము, పొ) 

'నజుక) యనునర్భమున శే, ర, లో (అ క టశేఫముతో నే యున్నది, కాని 

(బౌను శర _ dirt, blackness: కఠల శీర  & stiped cloth, కరబట్టావు = 

(from కఠ and బట్ట 214 అవు striped cow”? అని లభఘుశేఫముతో పఠించి 

నాడు, (ప్రకృత పద్యమున “కనికర చేది. అను ఆకవర్షములతో ను యమక మను శబ్దా 

లంకెరము సమర్థింపబడినది. అందొవ శేఫమును - కటకము గా మౌర్చి అలంకార 

మును చేరచుటకంటును లఘునేఫముగా పఠించుట యుచితము కాదా! నిజమునకు 

లఘు రే ఫొలఘురేఫఛేదము పండీతులు వివదించుకొనుటకు పనికివచ్చునదే గాని, దాని 

వలన లోకవ్యవహారమున అవంత (ప మోజనము ేచమగదా పెపెచ్చు “ఇంద లిది 

లభఘుశేఫము - ఇందలిడి యలఘుశేఫముి అని నిర్ణయించు శెాస్రుమును లేడాయెను, 

మరి యెందుకు డానినిగూర్చి వె వెవగుటయు. చప 5న (పా-చచీనరచనల డీడై సారస స్య 

మును 'వెరచుటయుసు! (నూ. ని లో ఈ ఆర యే శేఫముతోనూ శీదు.) 



3.] పౌరులు చి తాంగిని నిందించుట ర౯ా౭ 

టీక, బిడ్డ నిక = క్రుమారున్సి కని కరము - ఏది = మక్కువతో “ఇెంచది; 

ఇప్పుడు కనికరము + ఏది వా దయమాలి, ఆజ్ఞయి డెంగా = సరికించెగదా, తన = తన 

యొక్క, బుద్ది; కలాలసత్ వివేక - నికరము-ఏది€ = న్యాయ కాస్తా) దివిజ్ఞానముతో 

గూడిన వివేచనశ క్షి ఏది! ముక్ = మునుపు వినుతగొరవకీ రివహీంచి = లోకముచే 
జారి వారి 

ఛెన్నటికిని మాయని కర = (క్రణ) మఅక ( జ కళే ౦కము)ను, "సేదినీఏభ్చుండు డా 

రాజు కొంచెనని, అందుక, పొక్కి_రి = దుఃఖంచిరి, 

గీ, “వెలి, యిపుడు 'ఘారపాపంబ్బు సేసి మాద 

నరకకూపంబులో. ! బడం దలంచునీకు 

నురక కూపంబుతో [బడ నుజుకు టరుదె 

పొటు పడు” మని గ్థీ పజచని పాటుపఅచ, ౨౨౮ 

టీక ఊరక = ఊరక్క పజచని పాటుపజచకొ = కష్టము పాలు చేయగా 

(అవతలికి అన్వయము) 

క, జడ లల్లుచుం వన్న ప్పుడు 

పడంతులు తను “నూతం బజెదొ పాతజం బజెదో 

నుడును' మనుమాట నిజ మై 
పడె ౪ నూతనెయార నూజుబార లనంగక౯, _౨_౨౧ 

f సాూఠాంయాా6ంబడనురుకునీకు, , బడ నురుకుటరుదేి 

1 శా. పొ. *నిపుడుజుకు (ఇది వూ. ము, పొ) “షడనుబుమనుి తంజ., పొ. 

§ శా, పొ. (పటీచిన పొటుపతిచి” ('పజ-చినపాటుపజ చి? ఫూ, ము, బ్యా 

పణ చనిపాటుపటచి అని తంజ, పా, సాధువు, 

పజచనిపాటు పజచుటయనగా సెట్ల రాని చాధలు'పెట్టుట, ఈ పలుకు బడిని కవి 

మరియొకమాటుకూడా వాడినాడు. (చూ ౨౨౬ ప్ర (“పటిచి” అను పాఠమున అవతలి 

పద్యముతో అన్వయము కుదురదు కావున ఆపాఠ మసాధువు.) 

+ కా. పొం “*నూతనునారి (ఇది ఫూ. ము, పా “నూతనెయారా అని 

తంజ. పొ, 

“నూత"నె' అని ఏవార్థము లేనియెడల పద్యభావ మే పాడగును, కావున శాప 

అ సాధువు, 
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రోగొరా సారంగభర చరితము (6 

టీక,._నూలుబార లనంగక్ = నూరుబారల లోతున్నదో యనదగిన నూత్రె 

చావిలోస్తే పడెను, 

పసిపిల్లలు జడ చేసికొనునపుడు - అల్లిన జడ పె వీడికి నితో (గ్రుద్దుచు - నుయ్యా శుగుంి 

పాత రాశి అనీ యనుట ఆభారము, అయాణార మిచ్చట పొందుపగచ బడినది నుయ్యా 

పాత రా? అన్నే “కేలా? పామా!) అని యడుగుట నే డాచారమున నున్నది, 

చ, అటువలే నింతే నాజ్ఞ యిడి యామనుచేముండు మంగలంబునం 

జటిలినపేలగింజవలె మికిగాలి పు త్త్రవియోగ బాధ న 

ట్రిటుపడి ఛారుణిస్థలిపయిం బడి పాప శేఖంుల 

సటుగుణకీలముల్ దలంచి పల్పగలం బలపించుచుండలకొా, ౨౨. 

వ. 1 అప్పుడన్వర్థ నామవంతు. డైన మతిమంతుండతని కిట్లనియె. ౨౨: 

టీళ.అన్య. . .తు(డు = అర్థవంక మైన పేరు;లవాడు, (మతిమంతుడు - అన 

శేరుమాత్రమే కాక మతి3యును కలవాడు. అన్నమాటు) 

క, “చనునే యిొటువళం జింతి 

ల నృపాలక* నింద చావలసి నాపలుకుల్ 

విన వై తివి, చే మించిన 

పనులకు నీ వింకC గ ప్పిపడవచ్చునాకో, ౨౨ 

టీక, చేమించిన = చేతినుండి దాటిపోయిన (క డచిన) పనులక్కు కస్టి = 

దుఃఖము, 

ఉ మాను దురంతవేదనం గుమారిల చేల? పసిండికొండవి 

ల్కా-నివర పసాదమున 6 గల్లీనవానికి హాని వచ్చునా 

మానవనాథ*' యన్న “మతిమంతుండ సీ వనుశుల్ల నికర మా 

నా నిది లోకనిందితుండ నెతిని నీ పలు 1 కాచరింపమిక,. ౨౨౫ 

టీక. కుమారిలెనేల = ఎందుకు పకితపించెదవు? నీపలుకు - ఆచరింపకొ ౫ 

నీవు చెప్పినయట్లు చేయక పోవుట చేత. 

iar బొ. “అప్పుణ్యవర్గనమతి మతిమంతుండుి (ఇది వూ. ము, పాం) “పుణ్య 

వర్ధసమతి” అంటు అర్థ మేమో వామే చెప్పలేదు, “అన్వర్థ నామవంతు. డైన] అని త్రంజ, 

ప్రతులు మూడింటను 

f పాళాంటా కాదరింపమిక 



3. ] పౌరులు చితాంగిని నిందించుట రో 

క్ర, * నెలేయల సావీంగోరక 

'తెజవనడక ! తగుననుచు మదిన్నమ్మి సుతుం 

+ బఅచని పాటులం బజచఛితిం 

* బఐిచని యిది యబజబులగ లేక పదరితి నయ యో! 99౬. 

టీక... సాత్సీక = సాక్యుమున్కు నెవయంగకా = చాలినంతేగా = కోరక, 
(ఈ సాక్యుయుచాలదు. ఇంతకం కొను బలవ త్తర-మెన సామ్యము కావలె ననక) 

సుతుకా, పజ దనిపొటులకె పజచితికా = "పెటరాని కష్నములు 'పెటితిని ఇది = ఈ 
న (J) ఈం 

చితౌంగ్కి పజచు - అని కా దుర్మార్దురా లని, ఎజుయగ లేక్క పదరితిఖ = తొందర 

పడితిని. 

ఈ జాం పొ అరయంణలసాతి) (అరయకలసాతీ' ఫూ, ము, పా 

అరసినవాడే సామీ. అరయయలవాడు *సామీ యనిపించుకొనడు, “నెర 

యయ... అని తంజ, పా, 

1 శా. పొ. 'అందవమని (ఇవీ వూ, ము, పొ) “తగుననుచు' తంజ, పా, 

[ శా. పొ “పరుసనిపొటులి (పరసని = కఠినమెని అని వూ. ట్రీ 

క. “పరుసనిపలుకుల 'నాకృతి 

పరుషుత నసురాలిపోలె భటకతి మెజయకి (ఛా, భీహ్మ, 184) 

క, “లోకము పగయగుం బరుసని, వాకున,- (కవి. మనో 

అని యిట్లు పరుసన = పలుకులకు విశేవణముగా (ప్రయు క్తమెయున్నది, కాని 

'పొటులి శెందును విశేవణముగా చెప్పబడినట్లు లేదు, 

“పలుపని పాటుల) అని వూ. ము, నను “పజచనిపాటులి అని తంజ, (ప్రతు 

లలోను పొఠములున్నవి, 

+ శా, ఫా, “బరుసని, ..రాటుక లేక. (బరుసు = కఠినము” అని ఫూ. టీ 

(బరుసుి అనగా గరుకైనది (= నునుపు కానిది) య్ బెట్టి నాలుక ఆకు 

రాయి మొదలగునవి. “బరుసు కరసానం దీడివ పందిపోట్లు” (నేం, పంద, 2. ఆం) 

మరి (పక్చతమున అట్రి పదార్థ మేది! “ఇది కఠినమని యొజు3 లేకి అనుటలో ఫూ. టీ. 

కర్తల భావమేమో కాన్సి (“సటు చని, .*చాలుకలేకి అని ఫూ* ము. నన్ను 'పఅచని, 4. 

భుజుణ లేకి అని తంజ, (పతులలోను సొఠము లున్నవి, అందు (“పజ చని అను 

పాఠము సాధువు. “పజచుి అనగా దుర్మార్లు రాలు, = (చూ, 9-౨౬౪ (క్రింద 



గేం సారంగధర చరితము 

న్స్ దట్టంపువిరి మొల్ల తాన్రులతాన్రల, 

నవురు లతాకుడుంగములగముల6, 

జలనినురపొన్న చాయలచాయల, 
౧ 

నరుదారుమాణిక్యి దరులదరుల, 

వలిదేరు 1 పన్నీరు వంక లవంక ల, 

గాలి కేజీల విల డలకడలం 

[గొంజీశటులు (గ్రమ్ము + కోనలకోనల, 

ఘనమైన యోగిపుంగనుల గనుల, 

న, నరసి సెదవులు దడుపుచు నరిగి యరిగి, 

దొరంగున కులు గన్నుందామరల మరల, 

గుసుమబాణుని నగజాలుకొమరుకావురు 

విభుండు మదిలోన బాయని వెతకు వెతకు. ౨౩౧ 
[ 

టీక... మొలతావుజ - తొవులకొ = మొలఫవూల సువాసనలుగల (ప్రదేశ 
య యి 

ములయందును లతాకుడుంగముల - గములక్ = తీవె పొదరిండ్ల గుంపుబలోన్సు, సుర 

పొన్నచాయల - చాయలకొ = సురపొన్న చటనీడల జాడలలోనుు మాణిక్యదరుల - 
య 

దరులకొ - మాణిక్యపు గుహల గట్టులందును, పన్నీరువంకల - వంకలక = పన్నీటి 

వాగుల (పాంతములలోనుు గాలితేజీల నిల్య_డల - కడలకా = లేళ్ల నిలుచుచోటను 
' య 0౧) 

కోనల = కోనలకొ = అడవుల మూలలయందును, యోగిఫపుంగవుల = గవులకొ = 

యోశి(శేస్టులుతపస్సు చేయుచుండు గుహలయందున్సు అరసి = వెదకి అశ్రులు = 

కన్నీరు కన్నుందామరలన్ - మరలన్ = కమలములవంటి కనులయందు తిరుళగ్భా 

కుసుమ. ,.కొమరు - కొమరున్ = మన్మథునిమించిన యందముగల కొడుకును, పాయని 

"వెతకున్ = ఎడ తెగని దుఃఖముబేత్క (ఇందు తృతీయకు హు 

చెఠతకున్ = వెదకును, 

రీ దూ. బా, కార, 21) 
అ 

f సొ-ఠా౦. = “పన్నీ టి.” 

f కోనలంగోనలి అని శ, ర పాఠము, ఈపాఠమున శబాలంకారము బెడ్డు 
(లు 

టయే కాక (హృక్రమభంగ దోవనున్ను కటస్థించుచున్నాది. 



ర] రాజు రత్నాంగి సారంగధరుని వెదకంబోనుట ఇంకి 

వ. ఇట్లు తద్ధి'గ కాంతారంబునం బలుదెసలం + నొంద అనను 

చరులం జరుల సందుగొందుల నందంద నందనాన్వేషం బొనరింప 

నియమించి తానునుం జని వేగ మృగ విహగతరు గిరి ప్రముఖ 

నిఖలచరాచరంబులం జూచి యెచిన దైన్టంబున, ౨౩౨ 

టీక, = చరులక = కొండదరలయందును, 

ఉ. మికాలీ సాదనం దగిన మేటి నెటుంగరె మల్లులార? మే 

లెకు;-డురూపువాని (నిపు డిచ్చటంగానశె మావులార? జే 
రక, అ నూని పెంపు గని నాతని జూడ ధాతులార? యిం 

పెకింన కొమ్మలార కనరే? తమి మారు కువూరమన్నథుక౯.౨౩ ౨3 

టీక. — మల్లులార = మళల్లెచెట్టులారా. (మల్లి = ఏ, వ మిక్కిలి సాదు- 

అనక = మంచివాడన దగిన 'మేటిక్ = ఉత్తముని ఎటుంగరె?ి (మల్గులార = 

వస్తాదులారా మిక్కిలి 1 సౌదనకొ = మంచి గరిడీసాధనయందు, తగిన = ఒప్పీన 
వాడైన మేటీకా = మొనగానిన్సి ఎలుంగళి! _ అని అర్ధార..-- మావులార డా 

మామిడీవృటీములార్యా మేలెక్కు_డుతాపువానిక = ేలయిన రూపసంపదగల 

వానిని కానరి = చూడ లేడా ? (మావులార కా గుజ్రము లా రా ములు = ఎక్కు_డు 

వానిక్ = గుజ్త్రముల నెక్కు_ట యందు "సర్ప రిరనె యెనవానిని, కోనరె అని. అర్జాం.),- 

ధాతులారా = ఊ సరిక చేట్టులారా, "పెంపు? ని నాతేనికొ = చక్కగా ెరిగియున్న. 

వానిని “పేరక్కు_ణనూని = మిక్కిలి అక్క-రతో, చూడరి = చూడలేదా? (భా(తు 

లార = డాదులార్మ్యా “ధా తీస్యాదుపమాతౌపి కీ తిరప్యా మల క్యపి.' (అము) "పెంపు 

గని నాకనిక = చక్కుగా పెంచబడిన నావిడ్డను, చూడశి! అని, అర్థాం. డాదు 

లకు బిడ్డలను “"పంచుటయందు (ప్రీతి - అని సారస్యము),- ఇం”పెక్కినకొ మ్మలార = 

మనోజ్ఞములయిన వృత కాఖలాశా, తమి మోజు = ఈ త్సాహమతిశ యించునటి (= 

+ శా. పొ. “అనుచరులంజణు ల.) 

శ్రబ్దా లంకారనిర్వహణము కొ రకు. “చకులంజరులి అని సవరణ, 

8 ”ా పొ. ఇట నిచ్చట. (ఇది వూ. ము, పొ “ఇపుడిచ్చట' తంజ, పా, 

[0 కా పొ. 'సుకుమారుం గుమార,.. (ఇది వూ. ము, పొ 'శమిమోరుి 

తంజ, పొ. (ఇందు “మిరు? లోని శేసము తొలుత అలఘువుఎ 'సుకుమారు పాఠ 

మున సారస్యములేదు. 

1 ఈయిర్ధము వూ, టి, లో లేదు, 



౫౦౮ సారంగధర చరితము ఈ, 

ఉ త్సాహశీలుడయిన) కుమార మన్మథుక = మన్మథునివంటి నాకుమారుని క్రనశ్తే దె 

చూడ లే జా? CE సం ,లార = ఆంద _కేలయిన యువతు లారా, కమారనన్మథుక్షొణ 

'లేవయసుమన్మథున్సి తమిక = వలపుతో, మీరు కనశే? అని అర్థం) 

గీ, మోకులములేటిం జేపట్టి మావిరోథధి 

మొన పులి చెండి మైచర్భ మూనెం గాచి 

యట్టిమే లైన నెజిగి యా హరునివేర 

నెసగు సారంగధరుం జూపు. జేణులార, ౨౨ర్ర 

టిన్ = లేడిని, చపటి = = రతీంచి _(చెకధకించి అని 
గాం శ్ జ పె డా Yat సు అ రి ఫులిన్ ౦డీ ద్దపులిని చం ౦పి (వ్యాష్రా సుకుని జంప్క్ అని అర్థాం 

ఆ హరుని పేన్ = ఆ యిీాళశ్వరునికి వైన “సారంగధరి కబ్బమే సే పరుగాగలవాడెన 

(మాకుమారుని చూపుండు. 
eU 

శానాళభీకారికి నొక్క జింక, నొక యేణం బంజనాకామికీ౯, 
గాళీకాంతున "కొక్క- లేడి నిడ, నింకం గూడునే? *మూంచుమూ 

టాలుం బెట్టిన చెంగ నాలు మము ముట్టక్ రాకు డకొరీతి మా 

కేలా పోయెద రేణులార నిలువుండి మాసుతుం జాపుండీ. ౨దిగి 

టీక నాళీక + అరికికా = (కమల వెరికీా చంద్రునికి, ఒక్క జింకను, 

(చంద్రుడు మృగాంకుడు.) అంజనా కామికికా = అంజనాదేవికి భ రయెన వాయుదేవు 
నక్కు ఒక్క ఏణంబుకా = ఒక జింకను (వాయువునకు జిం వాహనము.) “కొళీ కాంతున 

కక = పార్వతీపతిక్కి ఒక్క లేడిని (ఈశ్వరుడు సారంగధరుడు.) ఇడకా = ఇయ్య గా, 

1 పా “కొక్కాలేడ్సి యిడి యింకం! ౧సూడుసే ?) (ఇదే ఫూ, ము, 
పొఠమున్ను.) అర్ధమేమో! ఫూ, టీ, లేదు. 

2న్టా, పూ మూదు వాటాలఃం బెటన చెంచాలు (వాటాలుక = భాగ 

ములున్తు చెరనాలు = నమస్కారములు, ' అనీ వూ, టే 

నర్మ లో చెళనాలు = నరుస్కసి' ఆని యున్న ది కాబటి ఫూ. టీ. 
వారు 'చెంగ నాలు = నమసా్క్యారములు' అన్నారు. శాని 'మూడువాటాలు శె 'ఓినను 

ర్ల 
నమస్కారములు”) అనుటలో అర్థము లేదు, వూ, మున 'మూడుమాటూాలుం బెట్టిన 

అనియు తంజ, (ప్రతిలో మండు మూటాలుం బెట్సిన? అనియు పాఠములున్నవి' 
తంజ. పాఠమేసాభువని నాకు తోచినది, 



3] రాజు రత్నాంగి సారంగధరుని వెదకంబోవ్రుట ౫౦౫. 

(=ఇచ్చితీమిన దా) ఇంకక _ కూడు నే = ఇంకా జింకలనిమ్మవి మమ్ము బాధింప 
వచ్చునా! మూండు, , నాలు = మూడుమాటాలు మెగనాల్యు ఇది ఓీమనగుంటల 

ఆటయందు ఒక పట్టున ఆటను నిలుపు సంకేతవాక్య ము ("ఇక నొక జింక నెనను 

మికిచ్చుట లేదు అని భా) మము ముట్టకా రాకుడు = మాకడకు రావద్దు, అక౯రీతిక ా 
అన్న విభముగా, ఏణులార = ఓ జింకలార్యా మి రేల పోసుదరు? 

జింకలు తన్నుజూచి 'బెదరి పరుగత్తుచుండగాా రాజు వానింగహార్చి యిట్లను . 

చున్నాడు, “సియా చం దునికొొక జింక నిచ్చితిఘి, వాయునువ కొక జిం నిచ్చితిమి, 

ఫంకరున కొక జింకని-చ్చితిమి. ఇంకా నీవొకడవ్ర మావెంటబడుచున్నా వా! నీకొక్కూ 

జింకనెనను ఇయ్యాము. పో అనియా జింకలారా మిరు పరు గెత్తుట$ నేను మిమ్ము 
పట్టుకొనుటకు రాలేదు. నాబిడ్డే శుచూచితి లేని తెలుపుడు, నాక్రంతేచాలునుం 

స. తరులార చెంచుటి త్తరులార కానే 

వూకుమారుని. బోలు మాకుమూారు? 

హరులార పవమాన హారులార కానే 
మాకుమారునిం బోలు మాకుమూాగు? 

*చరులార లేటిమచ్చరులార కాన శే 
వమూకుమూారునిం బోలు మూరకువూరు? 

2క రులార మూానిశంకరులార కానే 
మాకుమూారునిం బోలు మాకుమౌాంరు? 

గీ, నదములార చలతో్-కనదములార 
ఈుకములార ఫుల్లకింశుకము లార 

మాకుిమారు వచింపని మాకుమారు 
కానరే యని వెదకి రక్కా-నలోన, 2౬ 

టీక.__తరులార = వృకొములార, చెంచు . బిత్తరులార = చెంచుపడతులార్య 
హారులార = సింహములార పవమాన _ జారులార _ సర్బ్పములార్హా. లేక _ లేడు 

1 కా పొ, *ంజజులారం. 2 “9(కలార  (ఏవులార వకౌనిపుంవులారి 
పాశాం.) ఏ మాటు, 

శా స్రీ గారిపొఠములు వ్యాకరణ కాస్త్రవస్ముత ములె నను ఫబాలంకార భంజి 
౬... ద 

కములు, కవి ముచ్చటపడి జేసిన యలం కారమును చెకుచుట పొడి గాము, 
64 



ఫి ద౮ా సారంగధర చరితము [ఆ, 

టీక, ___ తలవరులుక- =తలారులును, 1 నెలవరులుక =ఆ డోవిపట్టుల _ నుర్మము 

లెరగినవారును పొలపరులుక = పొలములోని తో9వడొంకలజాడ 'లెరిగినవారున_ 
మలలందులక = కొండలయందును, సెలగొందులకా = కొండలోయలయిరుక్రు తాన్య 

లోను శిలనందులకా = "పెద్ద పెద్ద బండల'సందులలోను, ఆరశితిమి. (కాని ఎందుక్రా=ా 

ఎక్కడను (కానము - అని ఆవళేలికి అన్వయము.) 

ఉ, కాని మటంచుం జెప్పినం గకావీకలై న మనంబుతో నర 
“9 కీ ణ్వానిం గులాంగ నాసహితుండై యట (గమ్ముజీవచ్చి కామినీ 

సూనశ రోపమాన సుత శొణిత పంకిల భూమి నామహీ 
డాని భుజూనిరావాత విశాలశిలాచయుం డె పడెలా వడి. ౨౩౯ 
టీక _ కశాపీకలెన = చెలాణచెదశెన - మనంబుతో, అరణ్యానికొ ఇ ఆమహా 

ర en ల... 

రణ్యమునంద్రు _ అట (కమ్మజవచ్చి = తొలుత కాళ్లుచేతులు కనబడినచోటిక మరల 
వచ్చి, కామినీ,..భూమిక = కామినులకు మస్మ్రథుని వంటివా డైన తన కుమారుని 
నెత్తుమచేత బురదయైయున్న భూమియందు ఆమహీజూని=ఆ రాజు (రాజన లేంద్రుడు,) 
ఛుజా,*.*చయుండే = తనబుజములబేత (బదలుకొటబడిన “పెదపెద్ల బండల గుంప్ప టెం (a) ఉం అ ౦౫ 
కలవాడై, (అతడు నేలమిద పడుటబేత ఆతని బుజముల దెబ్బకు రాళ్లు పగిలిపోయిన 
నని _ భా 

వ, అప్పుడు, ౨రం 

---+ రత్నాంగి కొడుకునుగానక శోకించుట +_ 
క, అ శౌాండి యీ చెలుం గ 

చెక్కులు చెవురించి, నెబులు చిక్కు-లు వడి కొ 

f వూ. టీ. “నిలవరులు=చో తెలి గనవారు.” 

“నెలువనగా చోటు -కొన్రన -నెలవరి = చో పెటీగినవాడు, అయ్యుండవ లెనను 
కొన్నారు. ఫూ, టి. వారు. పొరపాటు. -నెలవరి - తొభిరూపము “నెళ్ఫవరి) 
(చూ, శ, ర 

గీ, పొలము చోపుడు వెట్ట నన్నెలవరులకు 
సెలవెసంగిన నృపమాళి చిత్త మెటీం 
ఛెంచులా ఖేటకకి్రియా చుంచులగుచు, (శుక, 1.257.) 



3.] రత్నాంగి కొడుకునుగానక కోకించుట గండ౯ా 

ల్వొకి, వనీ వాడి యూప్పల 

వక-ం 7గమ్మోవి కమల + వివములాంగియనుకా, ౨౪౧ 

టీక _ విమలాంగి = రత్నాంగ్సి అక్కు = రొమ్ము - ఎండి ఈెలుంగా = 
కంఠ స్వరము సన్నగిల్లి, చేమరించి = చెమటపట్టి, కోల్ = పొక్కి కా కాల్టు బొబ్బ 

లెక్కి-, ఊప్పల్ప వెక్కు_క = వేడిబేత, 'కమ్మోవి = ఎ జ్రనియధరము; కమలి = వాడీ 

పోయి అనుక = ఇట్ల నెను. 

"వక్క చేడి - అనుటరో, _ (శ, ర, పాఠము) 

సీ తరుణ రంభాగ ర్భదళ తాళ వృంతంబు 

పెగాలి వెక్కి_న పలుకలా అ.) (శృం, నె. 2.119) 

ర “పట్టాభిషి క్తుకడుపున. 

బుట్టి 1 మహా రాజ్యసుఖము బొందక కుడువం 

గట్టం గల * కాలంబున. 

గట్టా! ప కడవిపాలు గావలసెం గదా. _౨౦ర_౨ 

క్ర ఎట్టోరు నన్న సి వీ 

కట్టండి యగు దొడ్ల రాజు కడుపున నేలా 

పుట్టితివిక పదకడుపునం 

బుట్టిన నొక కొంతకాలము సుఖంతునుగా. ౨౦ లె 

ఆ. వె. నిను వధించినట్టి వెనుక నయ్యశరీరి 
పలుక కుండె నేమి? పలిశె నేమి? 

స్వ్రు చచ్చు "వనుక నామ్మాహాచిత్రాంగి 

పాలియ కుండ నేమి? పొలిని నేవి? ౨౦౦ 

1 శా. పొ, 'వికలాంగముతో౭ాి (ఇది వూ. ము, పాగ 6వినలాంగియనుకా' 
లే౦జ, పా. మూడు (ప్రతులలో నున్నది. 

6వికలా౦ంగముతోకా - పట్టా ఖిషిక్తు కడుపునంబుట్టి అని అవతలి పద్యముత్తో 
ఫూ, టీ. కర్త లెట్టన్వయించు కొన్నారో 

ft “పెగాలి - సోంశిని అని కాత్రుగారి మూలము, “సెగాలి - జెక్ళుున = 

an గాలియొక్ళు._ -వేండీమిశే' అని వారిజే టీక. 

1 పొూరాం... మహీం?) 2. (/ లా ఘూ ప్రాయమ్మున 



౫౧౦9 సారంగధర చరితము [e, 

నిలు నిలు రాజ యిట్లు దగునే త్యజియింపం! బురారిపట్టియై 
యలరినమత్స్య నాథు. డనునట్టి మహాత్మునిదండ సీదుగా 
దిలిసుతుండున్న వాడిపుడు దీమస మేది తలంక ేటిక్షిక్షా? ఆరోరా 
టీక. చదలు పల్య్కులచిల్య_లకొల్కి = ఆకాశవాణి, ఫు రారిపట్టియి _ 

అలరిన = ఈశ్వరపుతుడై యొప్పిన్మ దీమసము 4 ఏది = భై గ్యముబెడి తలంక నేటిక్సిక్లా= 
భయపడుట యొందుకు? 

ఉ. మేరుగిరంద్ర వాపుని య మేయకృ సారస పూర్ణ దృష్టి సీ 
కూరిమిపట్టి పై. గలదు కొం చెములోన నె కాయనీదికిం 
గారణ నున్న, డాతనికిగా మప. గుందరుం డీ యనిత్య సం 

సారమిదేమి బ్రాయతి థర ఇాశ్వతులై మను నాత. డున్న లీక, ౨౫౧ 

క, కొంచెములోన సె ౫౫ త్వరలోేనె కొయనీదికిక్రా _ కారణ యున్న ది _ 
_ అకడెప్పటియట్లు శరీగమును కాంచి _ మహీమలనుగూడా పొందవల సీనవిధి యున్న &, 

అని, ..(వాంతి = కాశ్యతముగాని యా సంసారమేమి లెక్క ? ఆత (డు ఉన్న 
తిక = మహానుభవత చేత, ధరకా = ఈ (పపంచమయునందు, కాళ్వతు.డై మనుక్షా _ 
నాశము లేనివాడై యుండును, 

క, ఎక్క-డినుతు 'లకంాడిసతు 

లక (-జెతలిదండ్రు లెవరి 1 శెవ్వరు కొన్నా 
శ్లక్క-అపడి తిరుగాడుదు 

రక్యట! యిది యంత మాయ యని 2౩ యెబజు. గవుగా, 

క, మరు లింత దగునె న్ఫపతికి ! 

ధర పాలనపేయ కునికి ధర్మం బగునే ? 
సరగునం దిరిగి పురంబున 

కరుగుము చింతిలక మానవాధిపతిల కా. ౨9 
టీక మరులు వ్ పత్ర స వూహము, 

లావాలా. — కనన 
—_—_ f ఢా, 'పూ;___ “ఊన్న వాడు - కడు? 

ఓజా పూ. “కవర్రోొక్రా? 2 ీ౫రుగా) 



8] సారంగధరునికి కాలుసేతులు ములుచుట ౫౧౩8 

ఆ. వె, అతడు కరపదద్వయమ్ములు వచ్చి సీ 

కడకు వచ్చి చమూడంయంగలండు మోద 

నథిప నమ్ము, దీని కనుమాన మేమియు 

నింక వలదు వగల నింకవలదు. ౨౫ దె 

టీక.--- వగలకొ == దుఃఖముకేత్స ఇంక్రజొా _ కలదు = కృశింపనక్కు_ర లేదు, 

క, నావుడుం దహతహా ఏడొంాని 

దె వారిన వేడ్క- రాజధానికి * మగుడ౯ా 

'దేవియు. దానును నరిగి మ 
పీావల్ల భుం డచట రాజ్య మేలుచు నుంజెకాం ౨A 

-+ సారంగధరునికి కాలుసెతులు మొలుచుట + 

వ. అంత నచ్చట మత్స్య సనాధథుండు నేం దనందను నొక్కా 

మంచిమం చెవు నుంచి నిచ్చలుం గృపాలుండై గోపాలుండు నిచ్చల ] 

మగుభ క్రి కీని దెచ్చి యిచ్చుపాలు సగపాలు బాలునిపాలు గావించి 

పోవీంచుచు నథ్యాత్మజ్ఞానొ ప దేశం బొసంగం దలంచి యత్యంత నిస్థా 

సనాసీనుం జేసి ఇూగాసన బంధవి శేషంబులు శే చకపూరకకుంభ 

కంబుల విధంబులును రాజయోగ  పహాఠయాగ లయయోగ మంత 

యాగ. లంబికాయాగంబు లాడిగాయణగల యోాగంబుల వృతాంతం 

బులం చెలిపీ యభ్యాసంబు చేయింపం గతిపయదినంబులకుం బనుపడీ 

యోగానందుం డై యుండం జూచి సమిచీనయోగసవమాధిగా. బెలిసి 

కరచరణాభ్యుదయస ౦పత్పంపాదన సమయం బిదియని యతం డూర్ల్వ 

దం జకి(గాం జూడకుండుటం. బెకి నొకయఖండ గండోపలం చెగయ 

వెచి “యిది తప్పక చూడుమా మాడ కున్నం జూడాతలంబునం బడు” 

ననినం దనద్భష్టి మరల్చక చూచుచుండం గొంతకాలంబునకు. ౨౧౫ 

టీక, లేవక = శ్వాసము విడుచుట్క ఫూరక = శ్వాసమును ఫూరించుట, 

కుంభకంబు = శ్వాసమును బిగ బట్లుట, అను (పాణాయామ మార్హముల - విధం౦బులును, 

అఖండగండోపలంబు = "పెద్ద బండ, చూడాతలంబునక = తలమోద, 
హొ 

1 దా, పొ “వేకు (ఇని ఫూ, ము, పాం) “మగుడకి అని తంజ.పా, 

65 
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టీక, జుట్ట( వేళ్ళను = చూపుడు. వేళ్ళను లాతప్రుంగోల. = సన్నా కి 

చేతిదండము, ఆవలంబముడిగి = తన చేతి యాధారమువదల్సి అలవడి = అలవాటు 
పడి కొంకుతీణి = జంకువదలి, 

G. సద్దుణరాళి మై తనరుసా ల్విక మాళికి వత్సలత్వసం 

పద్దరిమ౯ సమ _స్తమణిమం్యతమహాావధవస్తు లిచ్చి శుం 
భద్దతి నిద్దయాగికుల పట్టము గట్టి కృ తార్థుం జేసినకా 
దద్దురునాథుమాట జవదాంటక నిశ్చలభ_క్షియుక్తు. డె. ౨౫౯ 
టీక. సిదయోగికుల పటముగటి = 'జొవధ సీదులగు రమోగిసమావాము ధి బబ థి 

నకు మేుటిని కావించి, 

గ్, కాయసిద్ధి వచస్సిద్ధి గలిగి యతండు 
చెలులకాంఠశులు కుత్పిపాసలును లేక 

పటినది యల బంగారుగటు గాగ 
వ ౧ రి 

'మెట్టినది మెల నిధియు నె మెలలసచుంజడె. ౨౬౦ 
ర క్ ఎ 

టీక, కాయసిద్ధి = జరారుజలులేని దివ్యబేహముు. ((జరయుకుజయును _ 
జెనకంగా వెటచు మమ్ము సిద్ధుల మగుటకొ - మను - 1 - 14.) వచస్సీద్ది == వ్యర 

థి ముకానివాక్కు.. మెట్టినది = అడుగు ెట్టిన (పదేళమ్సు నిధి=ధనముపోసియుంచినతావు, 

(A treasure.). 

వ. *ఇవ్విధంబున నెగ సీనయిట్ల నాలుగు కాళ్ళునుం (డెవ్య న్ క్యా_ామ్మున “న్ల,! 

(ఈ, హారి, £29.) 

మ. “హరిణంబొక్కొ_టి కుక్క_తండము( బుళిందానీకముక దోచి, యు 
ర్వరం గాలూందక దాొటనేటలవికికా వాహాంబు సడ్డంబు నూ 
కి రసావల్లభుండే నె భల్లమున నింగక గాళ్లుజోడించుచో 
గొరిజల్ శాలుగు. (దెవ్వు సేనవొగ డెజ గోదండపొండిత్యముకాం మను--4. 44, 

చారంగ్ _. అనగా నాలుగును నరుకుట. (కాక్టుచేతులు) నాలుగు - నరుక్ష 
బడినవాడన్న యర్థము: త్రో నే సారంగభరునకు “నారంగిియను పేరు "పెట్ట బడినది. 

+ కా. పా. “సిద్దయోగకుల పట్రముగట్టి. (ఇది వూ, ము,పాఎ పట్టము 
గట్టుట (యోగి? కులమునకు గాని “మో” కులమునకు కాదు, , యోగము? ధర్మము; 

“యోగి? ధర్మి, ధర్మ - ధర్మి భేదము తెలియదు. (చూ. ౨-౧౮౨ లో “వియోగ 
లోకంబు) 
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గీ, ఉండి యొకనాండు తవువార బున్నకడకుం 

బోయి రావలె నని బుద్ధి పొడమి వేండు 

కొనె గురుని నాం గదా వివేకులకు నెల్లం 

దల్చీదండ్రులు 1 మణజవగా. దగనివారు. ౨౬౧ 

గ్, గురునిపంపున సంతోషభరితు. డగుచు 

బాదుకలు మె తలీదం డి పజ దలంచెం 
లు "జ 

దలంచినప్పుడె పోయి ముంగలను నిలిచె; 

నిలిచినప్పు జె విస్పృయాన్వీతు లగుచు. ౨౬ 

టీక... పొదుకలు _ మెటి = పొవుకోళ్లు తొడిగి తలిదండుల, 2పజకొడా 
ట భి ప ల 

పార్ళ్య(ప్రబేళమును, (చేను మా తల్లిదండ్రుల యొద్ద నుండవలెన్సు అని తలంచెక, 

(యోగుల పాదుకలు తలచినచోటికి తీ సికొనిపోవు పభొవము కలవి, వానిని “యోగ 

వాగి అందురు. విస్మయాన్వీతులు = ఆశ్చర్యముతో కూడినవారు. 

(9 

. “మూనేరమి మనంబులో నుంప కిటు వచ్చి 

తక్క అగ లయట్ట యనుంగుయుట్టి? 

యాకాశ వాణి వాక్యంబుచే (బతికి స్ 

శదురుసూచితిమి సు సు మ్మిన్ని నాళ్ళు, 

మావంటి భాగ్యసంపన్నులు లేరుగా! 

గమ్మణ ఎను జూడం గలిగె గాన 

సీశ్ళరాంశంబ యా దీన్సు గాకుండిన 

మనుజమా[త్రున కింతమహిమ గలదె 

1 శ్రా. సా. మజువరాందగనివారు., = అంెకే అర్థమే మో (i ఏమ్మా 

ఫూ, ము లో నున్నది గనుక శ్యాస్ర్రీగారును, శా నీ గారిని నమ్మి వావిళ్ల వారును 

“జాందగనివారు. అనియే అ సరియైనపాఠము తంజ, (ప్రతిలో ను న్నది. 

ఫూ, టీ. పజ్జక = పార్ళష్టమునందు. 

'పజ్జక” య? గాని - స్తమికాదు. తలిదండ్రుల పజ్జయందు 

తలే ననుట సరికాదు, 
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టీక, = జుట్ల వేళ్ళను = = చూపుడు వేళ్ళను, లాతపుంగోల = సన్న్యాసి 

చేతిదండము, అవల౦ంబముడిగి = తన చేతి యాధారమువదల్సి అలవడి = అలవాటు 
పడి కొంక్షతీతీ = జంకువదలి, 

ఉ. సద్దుణరాశి మై తనరుసా _త్తక మాళికి వత్పలత్వసం 

పద్దరిమ౯ా సమ స్తమణిమం|త్రమహశాహధవస్తు లిచ్చి శుం 

భద్దతి {నిద్దయాగికుల పట్టము గట్టి కృ ఆార్థుం జేసనిన౯ 

దద్దుకునాథమాట జవదాంటక క వలీ యుక్తం గై జ. ౫౫౯ 
తాని యు 

సిద్ధ 
నకు టిని కావించి. 

గ్, కాయసిద్ధి వచస్పిద్ధి గలిగి యతండు 

ఇెలులకోంతలు కుత్పిపాసలును లేక 

పటినది యల బంగారుగటు గాలో 
ఆ లం రై 

మెట్టనది యెల్ల నిధియు నె మలంగుచుం డె. ౨౬౦ 

(టీక, కాయనిద్ధి = జరారుజలులేని దివ్య దేహము ((జరయురుజయును = 

జెనకంగా చెజచు మమ్ము సిద్ధుల మగుటకా - మను - 1 = 74. .) వవస్సెద్ధ వ వ్యర్థ 

ముకానివార్ము.. మెట్టిన = ఆడుగు పెట్టిన (వదేశము నిధి=ధనముపోసియు౦చినతావు, 

(A treasure.). 

వ *ఇవ్విథంబున నిగ సినయిట్ట నాలుగు కాళ్ళునుం (బెవ్వ నొక్కృామ్మున cE 

(ఈ, హరి, ఉ-29) 

మ. “వారిణంబొక్కు_టి కుక్క_తండము( బుళిందానీకముకద్రోచి, యు 

ర్వరం గాలూందక దాట నేటలవికికా వాహంబు నడ్డంబు నూ 

కి రసాన ల్లభుండగా భ ల్లమున నింగిక- గాళ్టుజోడించుచో 

గొరిజల్ నాలుగు. (క్రైవ్వ; సేనవొగ డె గోదండపాండిక్యముకా. ' మును-ఓ_44., 

చారంగ్ - అనగా నాలుగును నరుకుట. (కాళ్గుబేతులు) నాలుగు - నరుక్ష 

బడినవాడన్న యర్థముతోో నే సారంగభరునకు ారంగియను "పేరు "పెట్ట బడినది. 

+ కా. పొ ౪ సిద్ధయోగన కుల పట్లముగట్లి.? (ఇది వూ. ముపాఎ. పట్టము 

గట్టుట (యోగి? కులమునకుగాని “మో? కలమున కో కాదు, రోగము? ధర్మము; 

(యోగి ధర్శ్మి, ధర్మ = ధర్మి భేదము తెలియదు. (ఛూ. ౨--౧౮౨ లో *వియోగ 

లోకంబు) 
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__+ యోగియై సారంగధరుడు తలిదండ్రుల దర్శించుట + __ 
గీ. ఉండి యొకనాండు తవువార లున్న కడకు 

బోయి రావలె నని బుద్ధి పొడమి వేండు 

కొనె గురుని నాం గదా వివేకులకు నెల్ల 

దల్లీదండ్రులు 1 మజఅవగా. దగనివారు. ౨౬౧ 

గీ, గురునిపంపున సంతోషభరితు. డగుచు 

బాదుకలు మెటి తలిదండి పజ దలంచం 
లు "టె 

దలంచినప్పు జ వోయి ముంగలను నిలిచె 

నిలిచినప్పు జె విస్పృయాన్వీతు లగుచు. ౨౬౨ 

టీక. పాదుకలు - మెట్టి = పావుకోళ్ళు తొడిగి తలిదండ్రుల 2పజ్జక్ = 
పొర్భ్వ( ప్రదేశమును. (చేను మా తిల్లిదండ్రుల యొద్ద నాండవ లెను అని) తలంచెకా, 

(యోగుల పాదుకలు తలచినచోటికి తీ సికొనిపోను (పభౌవము కలవి, వానిని “యోగ 

వాగి అందదు, విస్మయాన్వీతులు = ఆశ్చర్య ముతో కూడినవారు. 

. “మూనేరమి మనంబులో నుంప కిటు వచ్చి 

తక్క అగ లయట్టి యనుంగుయట్టి? 

యాకాశవాణి వాక్యంబుచే (బతికి నీ 

శదురుసూ చితిమి ను సు మ్మిన్ని నాళ్ళు, 

మావంటి భాగ్యసంపన్నులు లేరుగా! 

ర్రమ్మణ నిను జూడం గలిగాం గాన 

నీశ్వ రాంశంబ యా దీన గాకుండిన 

మనుజమా తున కితమహివమ గలదె? 

"శా. పా. మజవరాందగనివారు.' _ అంటీ అర్థ మే మో (; ఏమో, 

ఫూ, ము లో నున్నది గనుక శాస్ర గారును, శాత గారిని నమ్మి వావిళే వారును 

“జాందగనివారు అనియే అన్నారు. సరియెనపాఠము తంజ, (పతిలో ను న్నది. 

ఫూ. టీ. “పజ్జక నా 'పార్మ్వమునందు.) 

“పజకాి ద్వితీయావిభ కి గాని - స సమికాదు. తలిదండ్రుల పజయందు 
| జ బాకి జానీ జా 

కచ్చ ననుట సరికాదు. 



ఫనింరో సారంగధర చరితము (ఆ. 

గ, యనుచు మొగములు బెలిసి, చేహములు పొంగి 
పలుముటును గాంగిలించుచుం బాణి పాద 

తలము లలముచుం దలిదం[డు *లలరిరపుడు 

వారివేడుకలకు మితి మేర గలదా? ౦౬ 3 

టీక. మొగములుు తెలిసీ = (ప్రసన్న ము'లై, అలముచుకొ = అంటుచు, 

అలరిరి = సంతోషించిరి. 

ఉ. ఇక(రణి౯ సుహృజ్ఞనము లెంతయు గన్నుల గప్పుకొంచు బే 

రకం బూజ సేయ నతం చ డకుడం గొన్ని దినంబులున్న, “సనా 

చక్యంనియన్న యూాథరణి చ క వముశేషము నీవయెలు; న్స 

చక్కి భుజించుచుంణెదము సౌఖ్యముతో నని తండ్రి పల్కి-న౯, 

గీ. “నాగురుం డైన యలమత్స్య నాథుతోడ 
“సిదిగొ భూవారి6 జూచి వచ్చెది నటంచు( 

బ్రౌారన మొనర్చి వచ్చిన రాక గాని 

రాజ్యభోశేచ్చ వచ్చిన రాక గాదు. ౨౬౫ 

ar సర్వ సర్వంసహా నిర్వాహక ఖ్యాతి, 

కాయసిద్ధి( బూసంగ6 చేయం గలదె? 

యంగనా దృఢ కువాలింగ నానందంబు, 

ప్రాయంబు తిరముగా6 చేయం గలచె? 

గంధసింధుర ఫఘటా గంధర్వ భట చన 

సిద్ద క్రియలు గల్లం చేయం గలది? 

దివ్యర త్నావళ ద వ్య రాశిసమస్టి, 

కీ జీవద్వ చః ప్రాప్త్ం "వేయం గలదె? 

1 శా, పొ “అలలమినపుడు (ఇదె ఫ్రూూ.ము. పా అర్ధ మెట్లో 1 ఫూ, టీ, 
య 

చేదు, “అలరిర పుడు? తేంజ, పా, 

+ కా, పొ, డందులి 

1 కా, పొ. *జీవద్వయః సా పీ (=చావులేని యాయుస్సుయొక్క_ లబిని? 
వూ. జి (Js థి 



| యోాగియె సారంగధరుడు తలిదం్యడుల దర్శించుట గండ 

గి. యిన్నియును గల్లె గురుకృపాదృస్థ్రీవలన్మ 
యోగలీలాసుఖముకన్న నొక సుఖము 

గలదెళి యని చ జాన మార్షంబు 'దెలివీ వారి న. 
ధన్యులుగ( జేసి ! చారంగీ దయం జెలంగి, ౨౬౬ 

టీక, సరం. +ఖాస్టతి = సమ స్ప భూమండలమును భరింపగలవాడవ్న పెద్ద 
చీ. గంధం. = మదపుయేనుగుల గుంపులు _ గుజ్లములు జూ బంట్లు - మొద 
లగు సేన. _ దివ్య... సమిష్టి = (శేవములయిన రత్నముల ముక కైయు - విస్తార 
నయిన ధనముయొకృ్యయు “మొ రము జీవత్ వచ; ప్రాప్తిక = ప్రొశవంతమయిన 

వొ గ్లాభమును) (ఏమాట అంటే తమాట జరుగుట, చహోగాలదె = క లిగించళలదా ? 

గీ, “వంశకరు. డె డె నసుతు. డుద్భవంబు నొందం 
గలడు మిగాకొకంి డని యనాగతము. డెల్ల, 

“వచ్చి తడవయ్యె నింక 6 బోవలయు గుగుని 
యొద్ద! కని తల్హదండ్రుల నుపచరించి. ౨౬౭ 

ఉ. అచ్చటు వాసి యాశివపదాంబుజభ కిథురంధరుండు ముకా 
వచ్చిన! యట్లయెంగి; గురు నాథునకుం బణమిల్లి నిల్చిన౯ా, 
వచ్చి తె యన్న “రాజ్యవిభవంబులు హూస్తగతంబు తనో 
హెచ్చు గదన్న! నీకుంబతి యెవ్వరు జ్ఞానమసా_త్త్వసంపద౯?' 

చ, అని గణులింప నస్టరుకులా గణి సేవలు వాలం చేసి, దీ 

వనలు వహించి, పుణ్యు లగువారలకుం దనదివ్యమూ ర్తి రిం గుం 
భినిం గనివీంచుచుకొ దనదువేరు దలంచినవారికికా యకో 
భనములు గలం చేయుచు సదా యతం డుండుం జిరాయురున్న తిక. 

క, సారంగధరు చరిత మె 

వ్వారుం జడివినను వినిన (వానీన సౌభా 

౧ శా. పొ “యిటు జ్లానంబు,”; (జావమారగంబు? తంజ, పా, ఉచిత ౧౧ gu న ౧ 

తరము. 

1 శా. పొ *సారంగి (సారంగి వూ, ము *+వొరంగి సరియైన 

రూపము, (చూ. DAO పద్యము (కింద) 

కాం పం “తోవ నేగి! 2 6నేవనుజాల) 



CPE p2— 

౫౦౮ సారంగధర చర్మితము 

గ్యారొగ్యపు త్త)పా త్త 
(స్రీరత్న *ధ నాభివృద్ధిం జెలంగుదురు సుమో 

క. + కలహారంభణ కౌతూ 

హల పులకిత భుజపరా క మార్జిత నానా 
జలదుర్త వసీదుర్ల 

స్టలదు ర్లాహార్యదుర్ష సాన్రూజ్యనిధి. 

ఉ. మ్యెళగైకలాంఛన విజిత్వర శుభయశోవిశాల ఛా 
రాళగళనృదద్విప వరాజిస భాభవనాంగణా ధనా 

వేళగరివ్యదాన పదపీపరితోవీత కాశి గౌతమి 
వోళకవిద్విజస్తుతివ చోలగవోలగమూనభంజ నా. ౨౭6 

భుజంగ పృయాతము 

అరాలిక్షమాభృద్శి దాం చత పాణా 

న రాధిశ్వ రాకార నాళీక బాణా 

స్థిరానందనా రామ సేవాధురీణా 

౨౦౧ 

విరాజ చ్చతుష్టష్టి విద్యా ప ఏణా, ౨౭3 
గద్యము. ప్తెది (శ్రిసూర్యనారాయణవర ప సాదలబ్ద్జ ప్రసిద్ధ వాగ్విభవ 

సుధాసారజనితయశోలతాంకూర చేవుకూర ల తృ ణామాత్యకుమూర 

సవమారాధితబుధ సమాజ వేంకట రాజ పణితంబైన సారంగధర 
చరిత్రంబను మహో ప బంధంబునందు తృతీయా శాషసము. 

ఇది (శ్రీకింక వీందుఘటాపం చాన నేత్యాద్య నేకచిరదవిఖ్యాతవిద్వక్క 
నీ శ్వరతిరుపతి వేంక చుశ్వరకపాషాత చ్చాతి కాళ్య పసగోత9  దీపొలాన్య య 
పవితం సరస్వతీనృసింహా పుత్ర రాజలవ్మీక శత) పా9థపం బంధపఠనగ-చనా ధుర్రీఖ్య 
పిద్చయ కస్ర్రీ ప్రణీకంబును 6జిత కాశి నామకంబును నగు సారంగధర చరిత ట్రీ 
యందు తృతీయాళ్వాసము, 

సారంగధర చరిత్రము 

సంపూర్ణము 
ah 
Bm 

రకు నాభినృద్ధి 4 

£ ఈ పద్యము “విజిలోే ద్వితీయా శ్యాసాంతేమున నున్నది. తక్కిన రెండుపద్య 
ములును తృతీయా శ్వా సాంతేమున నున్చ వి. 

యో లో ల ల ల లల ప్న్న 

౨౯౭ మొదలు ౫౨౦ వరకు తెనాలి భారతీ వ్రైస్నందు ముద్రింపంబడియొ 1949, 



పునస్సమీ క్ష 
(గ్రంథము ముద్రణమయినతరువాత మరల పరికీలించుటలో కొన్ని మార్చులు 

కూర్చ్పులు స్ఫురి౦చినవి. చానినిక్క_డ శెలుప్రచున్నాను, 

స్రథమాశ్వాసము 
౨౧ వ పద్యములో హర్ష బావ్పములు భఛాఠాళములనియు స్రలకాంకురములు 

నారాళ్ళములు (= వంకరకానివి _ చక్కగా నిక్కి-నవి) అనియు (గహీంచునది, 

99: తేలుకుట్టిన వానికీ, ఫురుగుముట్రినవానిక్కీ ఒకొ్య-క్కు-ప్పుడు గాలిసోకు 

టయు కలదు, అందువల్ల నే ఈ పద్యమున విష-వెద్యము - భూత వైద్యముకూణా 

౨, అంగరంగ వైభవములు. (ప్రాచీన కాలమున “అంగ రంగభోగములుి. “జేవడ్డకు 

అంగభోగ రంగభోగ ధూప దీప నె వేద్య తాంబూలాలకు. 

(చూ, రాజనశేందసంచిక, ఫు, ౬౦ 

కర. గర్భో క్రి కొక్క ప్రయోగము... సీ, “ఒక కొన్నితిథులు గర్భో 
చాతుర్యంబు, సుజయ “నేకాంతంబు చులమాడు.) (కా న్స £198, 

౫ం లో. కరములు _ తమి _ రాగంబు - చేక - బింబము - అంకము = 

సారంగథరుడ్కు అను పదములకేత చం|దుడును; (ముద్దు) (కరియుకా? అనుట'చేత, 
అమృరమువర్షి 6చుటయు; (తండ్రి '(ఉప్పాంగలకా అనుట బేతను సాగరుడు; 
బునూ మ్మముగా థ్వనితములు,_ 

“తామరమూముి ఆ పమానపఫూర్వపద కర్మధారయము, చిగురుయగోలు వంటి 

ఓర లో టబ్బు? అను (క్రియ “చంపు అను నర్గమున (ప్రయుక్తమై యున్నది" 
నిఘుంటువులలో లేదు. అది గబ్బు? అయ్యుండు-నేమో (; గబ్బు = చంపు 
“(నూ నిం “విజి లో గబ్బు! _ శెంటు- అనే యర్గమున వాడబడినది. “మబ్బు 

నుబ్బు' గబ్బు బిబ్బోకవతి వేణి? (౧-౮౪) 

౭౯ “సంకుందోమి ఇది జూాతీయమేమూ 

గ్ర. *పేరువేరి కు (ప్రయోగాంతరము.... “తనకో నస్లోవుల ేళ్గును లక్షణం 

బులు నేర్పడ నెణీింగ్నించుచుండం చేరుజేర వత్సంబులు వర్సీతరంబులు, , , మొద మైన 

గోదిజేవంబుల నాలోకించుచు,” (ఫా, ఆర, ర్-876.) 



ఠీ 

౧౦౬ ల్లో వూ, టీ. మోద ఆధారపడి (ఉరియలు౮ా యనక్షా = త్య 

నోలకైెకో అన్నట్టు" అని టీక (వాసీతిని, కాని ఊరిగోలకు 6ఉఊరియలుంపి అను. 

వ్యవహార మగపడ లేదు. కావున “డఆరియలు = కౌ - అసకై ౫ ఉఊలియలు కదా (= | 

ఇవి దిట్టతేనము కలవి గడా) అన్నట్లు, అని చెప్పుట ఉఊచితమని తోచినవి, 

(“ఉఊతియ ర దిట్టతనము గలవాడు. భృష్హుడు?.. ER ర అందునల్ల *“పరియలుగా_ 

మురియలు-గా- నురియలుగా? అనునటే సరియైన పొఠమగుచున్నటి. కవి “ఉతియా చే 

కడరెయి అన్నాడు. 

౧౩౦ ల్లో “'వచ్చెనిటు (పేతు అనునది సాధుపొఠకునియు ఆ షాశ్రవ్ల 

(వాతలలో “నిఅంపేమి గా మారినదనియు ఊహింపదగి యున్న ది, 

౧౩ ౫లో, “చి త్రమంబిమకా, అయ మై = మంగళ (కర మె! అనియున్సు 

ఇెప్పనగు నేమో? 

౧౩౬లో (య్యాళిని “చిలుక లేజీకి విశేవణముగా చెప్పుట యుచిశతఠరమని 

తోచినది (గ్రంథకర్త: ౨ ౧౭౦ లో చిలుకలను “మరు కరాళి తేజీలిగా ఇెప్పి 

యున్నాడు, 

ద్వితీయాశ్వాసము 

౬కి, “చనుమానముతోడకా? అనుటలో .కుచసంభావనతో' అన్న ధ్వని 

యున్నది... 6దనుమానము' అనుట కొక్క (ప్రయోగము... “హానకవుందు( బుల్ల 

వలె బండితకోటుల కిచ్చు వేళ స్క మానవుండైనంగాని చనుమానమునకొ బహుమానవమందు 

నక్కొ న్యూనతగల్లజేయుటకు నూల్లూను? (నానా - సం. “చనుమానము పరిశుద్ధ 

మయిన  చ్య్యావహారికపదము (చూ. ము, పొం దేవీ భౌొగవతము ఊపో ద్ధాతము: 

ప్ర. 17. 

అ pan శ్ 9 (6 ఆ ౭౪, సంభ్రమము=చుట్లలు చుట్టలు తిరి వ్యాపించుట, సంభ్రమః Turu- 

iig round,” (ఆపి. ) 

౧౦౯ చాలు౫~నపాదమున ఆభండయతి, వెంట? వికి సమ్మతమే, 

౧౨౫లో వూ. టీ, తప్వుదారినిబడి “ర క్టిమన్కు నీ కనులయందెందుకు కేళ్చి 

దవుు ఆన్నాను. “ర క్తిమను నాకనులయం దెందుకుచేర్నెదవు కా నాకెందుకు కోపము 

శెప్పించెదవు * నాకు కోపతాపములు ేపకుము' అనుట యుచితము. 

౧౩8. 6వకోకదిడిచి చనియెకా = ెకొనక వదలి పెట్టిపోయెను? అని 

యర్భాంకరనా. 



గళ | (ప్రశ్వ్పర్థమున ఎక్కడ) కళ యనుట కొ క్క(ప్రయోగమా..- 
గమాక్క_డిమూంక లుసని యెక్క డెక్కుడయని తేలపడినకా.ి (విరాట. ఉత్రి 

౧౭౧. '*నోరారమాటాడు అనుట కొక్క చక్కంని_పమయోగము,_ 
సీ “నో రారమాటాడు గారాబుచుటంబు 

నొంజేని యెందు శేకండుటయ్యు.) (యాగంధర, ప్ర, 10) 

గకార, తురకలు నెలపొడుప్రును “చందు? అందురు, వారు చందు (సంద్భు 

చూచి పేర్ల-పెళ్తైలు దింప్రుదుతు, దానినిబట్టి “సందుచూచి సెకైలు దింపుటి (సమయ 

మును కని'ెటి కార్యమునకుద్యమించుట) లోకమున సామెత అయినది, 

౧౯౭. *నివాళిని అనుటకంరు '*నివాలికి యనుట సరసము; శచాలంకార 
నిర్వోవాక మున్ను న 

౧౯౯. *ఊోనమైనట్రి మెలకా = హీనమైన మాసినగుడ్డను? ఆనియాను చెప్ప 
వచ్చును, 

౨౦౩. మంతుకుల్. కా మాంత్రికులు (థ గనవదుపాసకులు) అనిదరుంను = 

“మంతి = మంత్రమును జపించువాడు అనుటకు. 

'త త్వ్వలతం జపే న్నిత్యం, మంతీ నిశ్చలమౌానస; 
తా వత్సహ్నస్రం జుహుయాత్, పాయసం నావ్య వాహ నే! 

(మేరుతంత్రము) 

ఆ. వె, “అనఘ్మశ్రుతిదతుస్తయొ కాదిగమ్య మె నిపుణమంత్రి సం్యప్రణీతమగుచుం 
గడు నసప్రూర్ట ఫలము గావించు మం(త్రంబు యజజ్ఞశీలునతు థధరాధిపతికి) 

(కళా, 1.240.) 

తృతయాశ్వానము 

౨౧. విజ్ఞా నేళ్వరము' (= విజ్ఞా నేశ్వరీయము) అనునది యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి 

యొక్క... వ్యాఖ్యానము. అందు మాతృద్రోహి।ి లింగోత్క ర్తనము తప్పు మరి వేరు 

దండనము లేదని చెప్పబడియున్నది. 

౨౮ ల్లో 'ఠరాగిబేరెడు = ఎట్టరెట్లని సురుసలుగల. నీలీ చల్లడముల- డంబుి 

అని యర్థము. నీలిమందు రంగు దట్టముగా అతీకినచోట రాగివర్లపు మెరుగులు కన 

బడుచుండును. నీలిమందుల్లో రాగి కలదట, 

[ ఎక్కడ - సప్పమ్యర్థమున (ప్రథమ యని శ్రీ తిరుపతి వేంకటకవులు 
సృప్రమాణముగా నిరాపించియున్నారు. (చూ. పాళుపతనూ, +ఏడోయి.?) 



వై 

హారము? అని యర్థము చేయుట సరికాదు. వై పద్యమునను - హ్రీ భూసావిశేమగా 

వెప్పుటయే (ప్రకరణమున కుచితము, 

నుడి కు *గవడి వ్యావహారిక రూపము కావచ్చును. 

గాడ రృద్రాతీలు = గొప్ప ర[ద్రాతలగుచో, “సన్న విడి గౌొడరు దాతలు = 

సన్నని _ గొప్ప ( = లావు ర్యుదాతీలు'_ అనవలెనుగదడా ! మరి “సన్నని లావు 
అనుట సరియగుశా సరికాదు కావున “సన్నవిడి- గౌడర్మద్రాతీలు = సన్నని 

గాడదేశవ్రు రుద్రాతలు. అనుటయే యుచికేము. గెడదేశవు ర్యదాత్ (ప్రసీద్దము. 

అందువల్ల సే 6హురు ము౦జి ముత్తెము లన్నట్లు (గాడన్నదాతు లన్న వ్యవహోరము 

రూఢమయినది, గంగాతీరమున నున్నది ఇగెడబేళము, (గాడదేశము,. The 

Gangetic countries’ (బౌను) అక్కుడ ర్ముదాళ విశేషముగా నుండును, 

గంగాతీర భూమిని శ్రీనాథు డిట్లు వర్ణించినాడు, సీ, “గంగ్నాపవావా సంకొళితా 

భ్యున్నత- ర్యదాట్ జేవదారుద్రుమంబు. ..2నెన హీమైైలపాదంబు.” (వార, 8.30.) 

గౌడరుద్రాత్లు గౌ భరుడ్రాత్లు, అనికూడా వాడుక 

“గాళయ్రామ్లు గరుడే పచ్చలును 

జాల గూర్చిన పేరు జాతిగా బూని. (నవ, ఫు, 82.) 

బిగువు లేని "పెద్ద స్వరమును పలుకు గొంతును “గాళీ గొంతు ొళ శారీరము” 
అనుట వాడుక. (ఎందువల్లనో సూ ని, (గ్రహించలేదు) (బౌణ్యములో, - (గాభ 

గంతు = 2 big voice,” అని యున్నది. కాని కోకిల కంఠమువ లె చిక్కనైన 

"పెద్ద కంఠస్వరమును గౌళ? అనరు, పెద్ద అను నర్గమున గాడ, ౫గవుడ్య గాళ్, 

గవుళ అను పదము లుండవచ్చును. ఆ యర్థమున నవి బేళశ్యకులు. రుద్రాజీకు విశే 

నణనుగు “గాడి ( = గాళ్ సంస్కృతము. దానికి గూడా వాడుకలో, గవుడు 

గవడ్య ౫వుళ్, గవళే, అను రూపము లుండేవచ్చును, కానీ “గాడయడ్రాటు లంజే 

గాడ దేశపురుదాతీలనుటయే సరి, 

2౨౦లో “బడడం దలంచునీరు అను పొధము తప్పు, “(బడ నురుకునీకు అను 

పాఠము ఒప్పు, (ప్రమాదమున పాశాంతరముగా చూపబడినది. (ఊరక - ఊజక్క 
సమానార్భకములే, చూ, సూ, ని 

౨౨౧ లో “తేలు? అనగా = కొండిచుట్ట్ర “పాము? అనగా (జీలాడుజడ అనీ 
సంకేతము, 

| “వం బేళం సమారభ్య భువ నే కాంతగః శిజే; 

గాడదేశః సమాఖ్యాతః సర్వవిజ్యా విశారదః, (స్క_ందపురాణము,) అపి. 
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